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Útdráttur 

Fjölgun hefur orðið á umsóknum fjölskyldna um alþjóðlega vernd á Íslandi á síðustu mánuðum, en þar 

til nýlega hafa málefni fjölskyldna í slíkum sporum, í orðræðu og riti, farið fremur hljótt hér á landi. 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun og reynslu barna og foreldra sem leita 

alþjóðlegrar verndar á Íslandi af mótttöku, íslensku samfélagi og áhrifaþáttum á sálfélagslega velferð. 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn og byggjast niðurstöður hennar á hálfstöðluðum viðtölum við börn 

og foreldra þeirra sem leitað hafa alþjóðlegrar verndar á Íslandi og fagaðila sem koma að þjónustu 

þeirra. Niðurstöður sýna að heitasta þrá foreldra er að veita börnum sínum öruggari og betri framtíð. 

Margvíslegir þættir í umsóknarferlinu hafa áhrif á sálfélagslega velferð fjölskyldumeðlima, s.s. 

biðtíminn eftir svari, virkni og líðan fjölskyldunnar, möguleikar til félagslegra tengsla og möguleiki 

barnanna á að lifa sem eðlilegustu lífi. Margt er vel unnið í þágu barnanna en einnig margt sem betur 

má fara. Möguleikar þeirra til að tjá sig um eigin upplifun, líðan og aðstæður eru mjög takmarkaðir, 

barnvæn biðaðstaða er ekki fyrir hendi hjá öllum þjónustuaðilum og upplýsingar um réttindi barna og 

við hverju þau mega búast í ferlinu ekki aðgengilegar. Gera þarf börn sýnilegri og virkari í 

umsóknarferlinu í heild, í samræmi við Barnasáttmála Sþ. 

Lykilorð: Alþjóðleg vernd, hæli, barn, fjölskylda, sálfélagsleg líðan, velferð, Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna 
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Abstract 

The number of applications from families for asylum in Iceland has increased in recent months. Until 

recently, the discourse on the issues regarding the families has been relatively little. The aim of this 

research is to shed a light on the experience and involvement of children and parents who seek 

asylum in Iceland of the reception, Icelandic society and contributing factors to psychosocial well-

being. The research is a qualitative research and the results are based on semi-structured interview 

with children and their parents who have sought asylum and, also, the professionals who provide the 

services. The results show that the reason parents seek asylum in Iceland is to provide a secure and 

better future for their children. Numerous parts in the applications process influence the psychosocial 

well-being of parents and children, e.g. the decision time, activity and well-being of the family, options 

for social networking, language barrier, security and children´s school enrollment and the likelihood for 

them to live as normal life as possible. Parts of the process for children are in good standing. 

However, it is important to do better in other parts. The children have limited possibility to express their 

own experience, well-being and conditions. Child-friendly environment is non-existent at the locations 

of some of the service providers. The information about children´s rights and what they may expect 

are not accessible. Children need to be more visible and active in the application processs as a whole 

and the process needs to be according to the Convention of the Right of the Child. 

Key words: Asylum, children, family, psychosocial well-being, Convention of the Right of the child 
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Formáli 

Rannsókn þessi, Reynsla og upplifun barna og foreldra sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi, er 

lokaverkefni mitt í þróunarfræðum við Félags-og mannvísindadeild Háskóla Íslands og er hún metin til 

60 eininga (ECTS). Leiðbeinendur eru dr. Jónína Einarsdóttir prófessor í mannfræði og Geir 

Gunnlaugsson barnalæknir. 

Fjölmargir komu að rannsókninni á einn eða annan hátt og þeim ber að þakka.  

Fyrst og fremst vil ég þakka þeim fjölskyldum sem tóku þátt í rannsókninni og gáfu mér innsýn inn í líf  

sitt og aðstæður. Án þess trausts sem þau veittu mér hefði þessi rannsókn ekki orðið að veruleika og 

er rannsóknin tileinkuð þeim. Getsrisni þeirra var dásamleg. Ég óska þeim alls hins besta.  

Allir þeir fagmenn og sérfræðingar sem veittu mér viðtöl og upplýsingar fá miklar þakkir fyrir. 

Jónína Einarsdóttir og Geir Gunnlaugsson fá innilegustu þakkir fyrir ómetanlega hvatningu, stuðning, 

umburðarlyndi, áhuga og leiðbeiningu í rannsóknarferlinu. 

Áshildur Linnet, Iðunn Ingólfsdóttir og Erna Kristín Blöndal fá bestu þakkir fyrir veitta aðstoð, 

upplýsingar og einstaka velvild. 

Hafdís Kjartansdóttir og Guðbrandur Árni Ísberg fá bestu þakkir fyrir að samstarfsvilja og bakland. 

Innanríkisrráðherra / Innanríkissráðuneyti og Jónína Einarsdóttir fá bestu þakkir fyrir fjárstyrk.  

Starfsmenn Rauða krossins í Hafnarfirði fá þakkir við aðstoðina. 

Elsku mamma og pabbi –takk fyrir að hafa óbilandi trú á mér í einu og öllu og takk fyrir alla aðstoðina 

sem þið hafið veitt okkur fjölskyldunni. Ómetanlegt. Takk Didda systir fyrir alla hjálpina. 

Elsku Jónas – takk fyrir alla þolinmæðina, hvatninguna og aðstoðina. 

Elsku frábæru strákarnir mínir Hallgrímur Helgi og Guðmundur Kári – þið eruð bestir. 

Takk Hallgrímur og Ingibjörg fyrir alla aðstoðina 

Takk Hildur Ey fyrir góða aðstoð 

Takk Unnur Edda fyrir að vera mín mannvitsbrekka 

Takk Elsa fyrir allan hláturinn og að vera mér samferða í þessari geggjuðu vegferð í rétta átt! 

P.Á.G. og Impostor-félagið, Kötlurnar og vinkonur mínar allar – takk fyrir að gleðja, bæta og kæta 

… og takk allir þeir sem sýndu mér stuðning og höfðu trú mér!  
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1 Inngangur 

Fjölda einstaklinga á flótta á heimsvísu hefur aldrei verið meiri en talið er að um 60 milljónir séu á 

flótta, þar af um helmingurinn börn (UNHCR, 2015). Stríð, ógnarstjórn, ofbeldi, ofsóknir auk fátæktar 

og bágra lífskjara eru meðal ástæðna þess að fólk ákveður að leggja á flótta og leita öryggis og betra 

lífs annars staðar, ýmist innan eigin lands eða utan (Fazel og Stein, 2002; Bronstein og Montgomery, 

2011, Rauði krossinn, e.d.a). Þrátt fyrir að fjöldi einstaklinga sem leita til Evrópu um þessar mundir í 

leit að vernd sé meiri en áður er mikill meirihluti þeirra sem leita verndar utan eigin heimaríkis 

staðsettir í nágrannaríkjum sínum við bágbornar aðstæður (Tonheim, Derulym, Rosnes, Zito, Rota og 

Steinnes, 2015; Fassin, 2013).  

Í samanburði við nágrannaríkin má segja að Ísland hafi ákveðna sérstöðu hvað varðar 

umsækjendur um alþjóðlega vernd. Hún felst meðal annars í staðsetningu landsins en umsækjendur 

eru færri en í nágrannaríkjum auk þess sem samsetning þjóðernis umsækjenda er nokkuð ólík en þar 

(Ríkislögreglustjórinn, 2015). Mikil aukning hefur verið á umsóknum um alþjóðlega vernd á Íslandi 

miðað við árið í fyrra (Þingskjal 667-449. mál) og hefur fjöldinn rúmlega tvöfaldast á milli ára auk þess 

sem aukning hefur verið á komu barnafjölskyldna. Þegar undirbúningur rannsóknarinnar hófst í apríl 

2015 beindist umfjöllun og orðræða um umsækjendur um alþjóðlega vernd hér á landi að mestu leyti 

að karlmönnum sem komu hingað einir síns liðs. Þrátt fyrir að þeir skipi vissulega mikinn meirihluta 

umsækjenda þá hafa á síðustu árum fjölskyldur komið og sótt um alþjóðlega vernd á Íslandi. Aftur á 

móti hefur umfjöllun í orðræðu og riti um málefni barna og fjölskyldufólks sem umsækjendur um 

alþjóðlega vernd á Íslandi farið hljótt.  

Mannréttindi, og þá sérstaklega réttindi og velferð barna, eru mér ofarlega í huga. Ég hef í 

gegnum tíðina unnið á margvíslegum vettvangi með börnum, meðal annars sem hjúkrunarfræðingur, 

og þar liggur áhugasvið mitt. Þegar ég hóf meistaranám í þróunarfræðum við Háskóla Íslands var 

ætlunin að gera rannsókn sem snéri að umsækjendum um alþjóðlega vernd eða flóttafólki á Íslandi á 

einhvern hátt. Upphaflega hafði ég í huga að einbeita mér að fullorðnum einstaklingum en ég varð 

fljótlega að viðurkenna fyrir sjálfri mér hvar hjartað slær og var stefnan því tekin á rannsókn um sama 

málefni en út frá börnum. Eftir nokkra umhugsun, vangaveltur og samtöl við einstaklinga sem vinna í 

málefnum umsækjenda um alþjóðlega vernd og flóttafólks, benti Erna Kristín Blöndal (birt með leyfi) 

mér á að það gæti verið áhugavert að rannsaka upplifun og reynslu barna sem komið hafa hingað til 

lands ásamt foreldrum sínum í leit að alþjóðlegri vernd. Mér fannst það áhugavert rannsóknarverkefni 

en um leið viðkvæmt og viðamikið. Engu að síður fann ég mikla löngun og áhuga til þess að 

framkvæma slíka rannsókn og að lokum var tekin sú ákvörðun að ræða bæði við börn og foreldra 

þeirra. 

Þegar börn leita alþjóðlegrar verndar eru þau ýmist ein á ferð, í fylgd foreldra og fjölskyldu eða 

annarra sem ekki teljast forráðamenn þeirra. Fylgdarlaus börn á flótta hafa fengið töluverða og 

verðskuldaða athygli á síðustu árum í lögum og reglugerðum og rannsóknum. Hins vegar hafa börn 
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sem flýja í fylgd foreldra ekki fengið jafn mikla athygli í gegnum tíðina þó augu rannsakenda hafi verið 

að opnast á allra síðustu árum fyrir reynslu og aðstæðum þeirra barna (Líden og Rusten, 2007). 

Megin markmið rannsóknar minnar er að varpa ljósi á reynslu og upplifun barna og foreldra 

sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi á mótttökunni, íslensku samfélagi og áhrifaþáttum á 

sálfélagslega líðan. Rannóknin er byggð að mestu byggð á hálfstöðluðum viðtölum við börn og einnig 

foreldra þeirra til þess að skapa ákveðið traust en samtímis rannsaka upplifun foreldranna á 

aðstæðum barna sinna og því að vera foreldri í þessum sporum. Gengið er út frá því sjónarhorni að 

einstaklingarnir sjálfir séu best til þess fallnir að útskýra líðan sína og aðstæður. Notast er meðal 

annars við póstmódernískt sjónarhorn þar sem litið er til barna sem virkra gerenda í eigin lífi sem geta 

sjálf sagt frá aðstæðum sínum og reynslu. Rannsóknin er því framlag til að skilja betur en áður reynslu 

barna sem leita alþjóðlegrar verndar og foreldra þeirra hér á landi.  

Ritgerðin skiptist í nokkra kafla. Fyrst verður farið yfir kenningarlega-og fræðilega umfjöllun á 

viðfangsefninu. Næst verður aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar útlistuð. Síðan verða 

niðurstöður rannsóknarinnar settar fram sem og umræða um þær. Að lokum verða megin niðurstöður 

dregnar fram í lokaorðum. 
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2 Skilgreiningar 

2.1 Umsækjandi um alþjóðlega vernd, flóttamaður, kvótaflóttamaður og 
dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða  

Mikið ber á því að fjallað sé um umsækjendur um alþjóðlega vernd, flóttafólk, og kvótaflóttafólk undir 

sömu formerkjum. Virðist gæta ákveðins misskilnings á merkingu hugtakanna en mikill munur er á 

réttindastöðu einstaklinga innan þessara flokka. Einstaklingur sem leitar alþjóðlegrar verndar hefur 

fram að þessu gengið undir hugtakinu hælisleitandi (e. asylum seeker) en það er orðið mjög neikvætt 

gildishlaðið orð. Nýlega lagði þverfagleg þingmannanefnd hérlendis fram frumvarp að nýjum 

útlendingalögum þar sem mælst er til að orðinu hælisleitandi verði skipt út fyrir „umsækjandi um 

alþjóðlega vernd“ (Innanríkisráðnuneytið, 2015). Umsækjandi um alþjóðlega vernd er einstaklingur 

sem fer frá heimalandi sínu í leit að vernd og leggur fram umsókn hjá stjórnvöldum annars ríkis um að 

fá viðurkennda stöðu flóttamanns. Með umsókn sinni lýsir hann því yfir að hann sé flóttamaður og eigi 

rétt á vernd og fellur það undir hlutverk stjórnvalda að fá úr því skorið hvort þau samsinni þeirri 

yfirlýsingu (Rauði krossinn, e.d.a.; Ríkisendurskoðun, 2015).  

Samkvæmt flóttamannasamningi Sameinuðu þjóðanna (Sþ) frá árinu 1951 er flóttamaður 

skilgreindur á eftirfarandi hátt:   

Flóttamaður samkvæmt lögum þessum telst vera útlendingur sem er utan heimalands síns 

af ástæðuríkum ótta við að vera ofsóttur vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar að 

tilteknum þjóðfélagshópi eða vegna stjórnmálaskoðana og getur ekki, eða vill ekki, vegna 

slíks ótta færa sér í nyt vernd þess lands; eða sá sem er ríkisfangslaus og er utan þess 

lands þar sem hann áður hafði reglulegt aðsetur vegna slíkra atburða og getur ekki, eða vill 

ekki, vegna slíks ótta hverfa aftur þangað, sbr. A-lið 1. gr. alþjóðasamnings um stöðu 

flóttamanna frá 28. júlí 1951 og viðauka við samninginn frá 31. janúar 1967.  

Flóttamaður samkvæmt lögum þessum telst einnig útlendingur sem telst ekki flóttamaður 

samkvæmt ákvæði A-liðar 1. gr. alþjóðasamnings um stöðu flóttamanna ef raunhæf ástæða 

er til að ætla að hann eigi á hættu að sæta dauðarefsingu, pyndingum eða annarri 

ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu verði hann sendur aftur til 

heimalandsins. Sama gildir þegar um er að ræða ríkisfangslausan einstakling (96/2002). 

 

Tilgangur flóttamannasamningsins síðan 1951 (auk viðauka frá árinu 1967) er að veita 

einstaklingum sem ekki fá vernd gegn ofsóknum í heimalandi sínu möguleika á að sækja um 

vernd í öðrum ríkjum (Rauði krossinn, e.d.b). Biðin eftir endanlegu svari frá stjórnvöldum 

getur tekið mislangan tíma, allt frá vikum upp í nokkra mánuði, jafnvel mörg ár en þetta getur 

reynst mörgum erfiður tími þar sem einstaklingarnir hafa ekki sömu réttindi og aðrir 

samfélagsþegnar og lífið því ýmsum takmörkunum háð og óvissan mikil (Ehntholt og Yule, 

2006). Sá sem fær umsókn sína um alþjóðlega vernd samþykkta af hálfu stjórnvalda í öðru 

ríki en eigin er skilgreindur sem flóttamaður (e. refugee) (Rauði krosinn, e.d.a). Ef 
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einstaklingur fær ekki viðurkennda stöðu flóttamanns má veita dvalarleyfi á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða, ef ljóst þykir að rík þörf sé fyrir vernd, til að mynda af 

heilbrigðisástæðum eða erfiðri félagslegri stöðu í heimalandi og „sérstaklega skal taka tillit til 

þess ef um barn er að ræða og skal það sem barni er fyrir bestu haft að leiðarljósi við 

ákvörðun“ (96/2002). 

Kvótaflóttamaður (e. quota refugee) er einstaklingur sem hefur viðurkennda stöðu flóttamanns 

en getur hvorki fært sér í nyt vernd og sest að í því landi sem hann er með dvalarleyfi í né farið aftur til 

heimaríkis. Flóttamannastofnun Sþ hefur þar stórt hlutverk, en stofnunin metur það svo í tilfelli þessara 

einstaklinga að flytja verði þá til þriðja lands og hefur milligöngu í því máli í samvinnu við  

samstarfsríki. Ríkisstjórn ríkis býður flóttafólki í þessari stöðu til landsins á kostnað ríkisins og fær það 

fljótlega sömu réttindi og hver annar samfélagsþegn og aðstoð við hefja nýtt líf í nýju landi 

(Velferðarráðuneytið, 2008; Rauði kross Íslands, e.d). 

2.2 Börn og barnæskan 

Misjafnt er milli landa og menningarheima hvenær einstaklingur telst barn og hvenær hann er kominn í 

fullorðinna manna tölu. Ekki er til altæk skilgreinin á hugtakinu barn sem notað er á heimsvísu auk 

þess sem barnæskan er ekki talin sérstakt æviskeið í öllum samfélögum (Montgomery, 2009). 

Samkvæmt 1. grein Barnasáttmála Sþ er barn skilgreint sem einstaklingur „...sem ekki hefur náð 18 

ára aldri, nema hann nái fyrr lögræðisaldri samkvæmt lögum þeim sem hann lýtur“ (Barnasáttmáli Sþ, 

e.d.). Á Íslandi er einstaklingur skilgreindur sem barn fram að 18 ára aldri (Unicef, 2007). Líkt og 

misjafnt er hvenær einstaklingur er talinn barn þá er einnig ólíkt hvað barnæskan felur í sér milli 

samfélaga. Það er ekki til ein náttúruleg eða alheims barnæska né náttúrulegt eða alheims barn, 

heldur margvísleg barnæska og margvísleg börn (Dahlberg, Moss og Pence, 1999).  

Í gegnum tíðina hafa börn í hinum vestræna heimi verið álitin saklaus, viðkvæm, ómótuð og 

skorta hæfni og hefur barnæska þeirra og félagsmótun snúið að því að undirbúa börnin fyrir 

fullorðinsárin. Með öðrum orðum hefur verið litið til barna sem „verðandi“ (e. becoming) fullorðin 

(Montgomery, 2009; Prout og James, 1990; Dahlberg o.fl., 1999). Þrátt fyrir að áhugi mannfræðinga á 

börnum hafi lengi verið til staðar þá varð ákveðin stefnubreyting í rannsóknum á börnum snemma á 

áttunda áratug síðustu aldar, þegar ákall um barnamiðaða mannfræði náði athygli. Barnamiðuð 

mannfræði var álitin stemma stigu við fyrri vanræskslu og upphóf þá hugsjón að taka bæri viðhorf 

barna og skilning alvarlega og var þeirri hugmynd hafnað að börn væru á einhvern hátt ófullkomnuð 

eða óhæf (Montgomery, 2009). Árið 1973 benti tímamótaverk Charlotte Hardman til þess að þörf væri 

á mannfræði barna og að vert væri að rannsaka börn út frá þeirra eigin forsendum. Myra Bluebond-

Lagner var fyrsti mannfræðingurinn sem veitti börnum þann möguleika að koma eigin viðhorfum og 

sýn á framfæri þegar hún gerði rannsókn með deyjandi börnum á áttunda áratugnum en etnógrafía 

hennar, The private world of dying children, er notuð enn þann dag í dag (Bluebond-Lagner, 1980; 

Montgomery, 2009). 

Á tíunda áratug síðustu aldar voru þó nokkrir mannfræðingar farnir að rannsaka upplifun barna 

á margvíslegum þáttum hins daglega lífs. Þetta nýja sjónarhorn, the new paradigm, hafði í för með sér 

áherslubreytingar innan rannsókna á börnum frá því að horfa til félagsmótunar og uppeldisaðferða 
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foreldra yfir til þeirra viðhorfa sem börnin höfðu sjálf til lífsins, umhverfisins, foreldra og uppvaxtar. 

Barnamiðaðar rannsóknir hafna því sjónarhorni að þar sem hlutverk barna er ekki varanlegt þá sé það 

ekki mikilvægt. Atbeini barna er þar viðurkennt, mikilvægi þess að rödd þeirra fái áheyrn og sú 

staðreynd að börn geta haft og hafa mótandi áhrif á eigið líf, líf félaga sinna og samfélagsinsþ Þessi 

nýja sýn hafði í för með sér að ekki var lengur hægt að nálgast börn sem einsleitan hóp með skoðanir 

og forgangsröðun sem eingöngu var háð líffræðilegum framförum. Þroski barna er líffræðileg 

staðreynd andstætt barnæskunni sem er félagsleg smíð og það fer eftir menningunni hvernig þroski 

barna er gerður merkingabær. Barnæskuna sem félagslega smíð verður þó alltaf að skoða í samhengi 

í tengslum við tíma, staðsetningu og menningu og er mismunandi meðal stétta, kyns og annars konar 

félagshagfræðilegra aðstæðna (Prout og James, 1990). 

 Á vesturlöndum er meginbreytingin sem hefur átt sér stað í viðhorfi til og í rannsóknum á 

börnum og barnæskunni sú að litið er á börnin sem virka félagslega gerendur og að dagleg reynsla 

barnæskunnar hafi mótandi áhrif á hinn félagslega heim sem þau tilheyra (Montgomery, 2009) en 

Barnasáttmáli Sþ hefur haft þar mikil áhrif á (Tidsdall og Punch, 2012). Hefur orðræðan farið frá því að 

tala um rannsóknir á börnum eins og áður tíðkaðist yfir í rannsóknir með börnum. Hér er í raun um 

tvær stríðandi nálganir að ræða. Annars vegar er barnið sem „verðandi" (e. becoming) álitið 

einstaklingur í mótun fyrir fullorðinsárin og framtíðina. Hins vegar er barnið, út frá hinu nýja 

sjónarhorni, álitið sem „verandi“ (e. being), þ.e. félagslegur gerandi og handhafi eigin réttinda, sem býr 

á virkan þátt til eigin barnæsku og hefur skoðnir og reynslu á því að vera barn. Orðræðan um barnið 

sem „verandi“ lítur til barnsins sem ungs eintaklings í núinu á meðan orðræðan um barnið sem 

„verðandi“ er framtíðarmiðuð og snýr að því hvað barnið muni verða en ekki hvað það er (Uprichard, 

2008; Montgomery, 2009). Uprichard (2008) telur að hvorug þessara nálgana sé fullnægjandi en hægt 

sé að nota þær saman á árangursríkari hátt með því að líta á börn sem bæði „verandi“ og „verðandi“, 

þ.e.a.s. virka gerendur sem móta og hafa áhrif á eigið líf og sem framtíðargerendur. Slík nálgun dregur 

ekki úr atbeini barna heldur eykur það þar sem litið er til atbeini þeirra bæði í nútíð og framtíð. Út frá 

þeirri nálgun er gengið í þessari rannsókn. 

2.3 Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna 

Börn sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi heyra undir íslenska löggjöf. Í núgildandi 

Útlendingalögum (96/2002) fá börn er leita alþjóðlegrar verndar í fylgd foreldra og réttindi þeirra ekki 

mikla athygli. Í frumvarpi til nýrra útlendingalaga sem þverpólitísk þingmannanefnd er með í vinnslu, er 

lögð aukin áhersla á réttindi barna, bæði fylgdarlausra barna og þeim er leita verndar með foreldrum, 

og þeim gerð betri skil að ýmsu leyti (Innanríkisráðuneytið, 2015). 

 Barnasáttmáli Sþ var samþykktur af Allsherjarþingi Sþ árið 1989, fulllgiltur á Íslandi árið 1992 

og löggiltur hérlendis árið 2013 (Barnasáttmáli Sþ, e.d.b) Hann er einn útbreiddasti alþjóðlegi 

sáttmálinn og hefur verið leiðandi afl í að stuðla að réttindum barna um allan heim. Sáttmálinn 

skilgreinir réttindi barna, veitir atbeini þeirra viðurkenningu og víðtæka vernd meðal aðildarríkja 

(Smyth, 2014; Tisdall og Punch, 2012). Sáttmálinn felur í sér 54 greinar, en fjórar megingreinar og 

grundvallarforsendur hans snúast um jafnræði barna og bann við mismunum (2.gr.), bestu hagsmuni 

barnsins (3.gr.), þann rétt sem börn hafa til þess að lifa og þroskast (6.gr.) og rétt barna til að tjá sig, 



  

13 

láta skoðanir sínar í ljós og eiga möguleika á að hafa áhrif (12.gr.) (UNHCR, 2008; Barnasáttmáli Sþ, 

e.d.a). Til þess að ákvarða hvað barninu sé fyrir bestu, þarf að taka tillit til ýmissa þátta s.s. aldurs, 

aðstæðna og fyrri reynslu svo eitthvað sé nefnt. Til þess að gera börnum kleift að lifa og þroskast þarf 

að veita þeim m.a. aðgengi að heilbrigðisþjónustu, góða næringu, menntun sem eflir huga þeirra og 

veitir þeim þekkingu sem nýtist í lífinu, frelsi frá ofbeldi og tíma og rými til að leika sér. Barnasáttmáli 

Sþ kunngerir að börn eigi rétt á að segja sína skoðun og að þeir fullorðnu einstaklingar sem taka 

ákvarðanir sem koma til með að hafa áhrif á líf barnsins noti virka hlustun, taki barnið alvarlega og sýni 

skoðunum þess virðingu og athygli (UNHCR, 2008). Þrátt fyrir að allar greinar Barnasáttmála Sþ gildi 

um börn sem leita alþjóðlegrar verndar þá eru nokkrar greinar sem snúa sérstaklega að börnum á 

flótta og í leit að alþjóðlegri vernd. Þetta er m.a. 22. greinin: „Börn sem telja sig vera eða eru talin 

flóttamenn eiga rétt á vernd og stuðningi hvort sem þau eru ein eða í fylgd foreldra eða annarra. 

Jafnframt skal börnum tryggð aðstoð við að leita uppi foreldra eða fjölskyldur“. Fjallað er í 38. grein 

sáttmálans um rétt barna á vernd og umönnun á átakasvæðum og bann við herþjónustu barna og 39. 

greinin snýr að því að tryggja börnum sem orðið hafa fyrir slæmri meðferð eða misnotkun viðeigandi 

meðferð (Unicef, 2007). Barnasáttmáli Sþ hefur meðal annars fengið þá gagnrýni að aðildarríkjum 

sem unnt að túlka margar greinar hans eftir eigin geðþótta, sérstaklega 3. grein sáttmálans um bestu 

hagsmuni barnsins (Tidsdall og Punch, 2002). Töluverðrar togstreitu getur gætt milli bestu hagsmuna 

barnins og hagsmuna ríkisins þegar réttindi barna sem sækja um alþjóðlega vernd eru annars vegar, 

en í slíkri stöðu eiga bestu hagsmunir barnsins og Barnasáttmálinn ávallt að ganga fyrir (Smyth, 2014; 

Eastmond og Acher, 2011). 
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3 Kenningarlegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar sem leitast verður eftir að nota til þess að útskýra og öðlast 

skilning á reynslu og upplifun fjölskylda er leita alþjóðlegrar verndar, en farið verður nánar í þau tengsl 

í umræðukaflanum síðar í ritgerðinni. Fyrst verður hnattvæðingin skoðuð, annars vegar út frá 

margvíslegu fríu flæði og bættum samskiptaleiðum og hins vegar takmörkun á hreyfanleika 

einstaklinga en fjölskyldur sem leita alþjóðlegrar verndar upp lifa báðar þessar hliðar 

hnattvæðingarinnar á leið sinni til Ísland og eftir komu til landsins. Næst verður farið í veruhátt, 

menningarauð og menningarlega aðlögun sem hafa má til hliðsjónar þegar fjölskyldur með ólíkan 

menningarbakgrunn setjast að í framandi landi, líkt og á við um margar fjölskyldur er leita alþjóðlegrar 

verndar. Því næst verður farið í kenningar sem leitast við að skýra félagsleg tengsl einstaklinga í nýju 

landi en flestar fjölskyldur í þessum sporum eru án stórfjölskyldu og vina og tengslanet þeirra því oft 

bágborið. Að lokum verður þrískipting flóttareynslunnar útskýrð sem og hugtakið illusio sem hægt er 

að hafa til hliðsjónar þegar ákvörðun foreldra um að flýja ákveða að flýja með fjölskyldu sína í leit að 

öruggari lífsskilyrðum eru skoðuð. 

3.1 Hnattvæðing og umsækjendur um alþjóðlega vernd 

Hnattvæðing er líklega eitt mest notaða hugtak 21. aldarinnar en ekki er þó almenn samstaða um 

hvernig skilgreina beri hugtakið eða útskýra (Martin, Metzger og Pierre, 2006; Robinson, 2007). 

Fræðimönnum ber ekki saman um hvort hnattvæðinguna skuli flokka sem ástand eða ferli, neikvæða 

eða jákvæða, fornt fyrirbrigði eða nýstárlegt enda er hún mjög margþætt og flókin. Raunveruleikinn er 

sá að ekki er til ein rétt og sönn kenning um hnattvæðinguna heldur er meira viðeigandi að tala um 

mismunandi kenningalegar orðræður og nálganir fræðimanna á hugtakinu (Robinson, 2007). 

Margvíslegar nálganir á hnattvæðingunni eiga það þó sameiginlegt að telja hana leiða af sér miklar og 

hraðar samfélagslegar breytingar, aukin tengsl milli einstaklinga og landa og frjálst flæði, til dæmis 

vara, hugmynda og fólks þvert á landamæri (Robinson, 2007; Shamir, 2005; Mackie og Stevens, 

2009; Inda og Rosaldo, 2013). Inda og Rosaldo (2013) benda þó á að raunveruleikinn sé ekki svo 

einfaldur og að hlutir flæði yfirleitt ekki frjálsir heldur þurfi að vera til staðar ákveðnir efnislegir innviðir, 

svo sem lagalegt regluverk, stefnur stjórnvalda, flugleiðir og samskiptatækni, svo flæðið geti átt sér 

stað. Giddens (1990) telur að hnattvæðing feli í sér mikla endurskipulagningu á tíma og rými í félags-

og efnhagslegum skilningi. Nálgun hans snýr því að þenslu félagslífs þvert á tíma og rúm en félagslífið 

byggist að mestu á tveimur grundvallargerðum mannlegra samskipta. Annars vegar eru það bein 

samskipti sem eiga sér stað í hversdagslífinu tengt staðbundnum rýmum og hins vegar fjarlæg 

samskipti sem fela í sér fjarlægari kynni, þar sem fólk tengist í nútímanum þvert á tíma og rúm fyrir 

tilstilli bættra samgöngu- og samskiptaleiða. Síðari gerðin færir félagsleg tengsl frá svæðisbundnu 

samhengi samskipta og hlúir að tengslum milli fjarlægra einstaklinga. Giddens telur því 

hnattvæðinguna efla félagstengsl veraldar sem tengir saman fjarlæga staði með hraðvirkum 

hnattrænum samskiptum. Félagsfræðilegar nálganir á hnattvæðinguna hafa stuðlað að þeirri sýn að 
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félagsleg landamæri og mörk séu að hverfa og hinn félagslegi heimur feli í sér hnattrænt flæði og 

aukin tengsl. Staðreyndin er þó sú að hreyfanleika er mjög misjafnlega skipt milli einstaklinga og því 

fer fjarri að fólk flæði eftir eigin geðþótta og vilja þvert á landamæri og mörk alls staðar í heiminum 

(Turner, 2007). Nálgun Appadurai á hnattvæðinguna kemur inn á getu einstaklinga til hreyfanleika en 

hann telur hnattvæðinguna fela í sér mannlega-, menningarlega-, fjárhagslega-, tæknilega- og 

hugmyndafræðilega vídd. Samkvæmt honum vísar mannleg vídd (e. ethnoscape) til fólks sem er á 

hreyfingu í hreyfanlegum heimi, en þar má nefna ferðamenn, innflytjendur og flóttafólk. Þessir hópar 

hafa mikil áhrif á heiminn í dag og umtalsverð áhrif á stjórnmálin, bæði innan ríkja og alþjóðlega. 

Apadurai telur að þrátt fyrir hreyfanleika þá valdi margvíslegir þættir því að hreyfanlegir hópar fólks 

geti einungis stoppað stutt við þrátt fyrir að vilji þeirra sé annar, til að mynda útlendingalög þjóðríkja. 

(Binder og Tosic, 2005; Appadurai, 1996). 

 Aðrir fræðimenn benda á að opnun og flæði hnattvæðingarinnar sé ofmetið fyrirbæri og 

hafa sett fram nálganir sem benda á hvernig hnattvæðingin elur einnig af sér takmörkun á 

hreyfanleika, þá sérstaklega hreyfanleika einstaklinga. Shamir (2005), Turner (2010), Inda og 

Rosaldo (2013) og Mackie og Stevens (2009) benda á að þrátt fyrir að hnattvæðing sé yfirleitt 

skoðuð út frá opnun og félagslegu flæði þá sé því mjög misskipt og feli einnig í sér hömlur á 

hreyfanleika einstaklinga. Ákveðinn hópur veraldar upplifir möguleika á miklum hreyfanleika 

samtímis þess að meirihluti jarðarbúa hefur ekki greiðan aðgang að slíku ferðafrelsi. Flóttafólk og 

umsækjendur um alþjóðlega vernd teljast til þeirra einstaklinga sem hafa mjög takmarkaðan 

hreyfanleika og hafa orðið að mikilvægu pólitísku viðfangsefni í mörgum velferðarríkjum á síðustu 

áratugum (Inda og Rosaldo, 2013; Fassin, 2013).  

Til þess að hafa stjórn á hreyfanleika flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd nota 

mörg ríki, sérstaklega vestræn ríki, margvíslegar aðferðir til þess að stemma stigu við að þeir setjist 

að í landinu. Sem dæmi má nefna áhrifamikla orðræðu um hryðjuverk, áhættu, öryggi og 

öryggisvæðingu og hvernig aðildarríki Evrópusambandsins (ESB) hafa lagt rækt við 

„öryggisvæðingu“ fólksflutninga með lagasetningu sem takmarkar óreglulega fólksflutninga,  þ.m.t. 

að flóttafólk og umsækjendur um alþjóðlega vernd komist til landa ESB (Ibrahim, 2005). 

Öryggisvæðingin kemur fram í margvíslegum aðferðum stjórnvalda og hefur mikil áhrif á viðbrögð 

við fólksflutningum. Hún seytlar til dæmis inn í stefnumótun og framkvæmd og myndast gegnum 

pólitíska umræðu sem ýkir þá hættu sem stafar af fólksflutningum. Fólksflutningar verða því 

öryggisvandi og bera úrlausnir stjórnvalda þess keim en ríkisstjórnir hafa farið í gagngera 

endurskoðun á stefnum sínum í tengslum við öryggisvæðingu landamæra sinna (Turner, 2010; 

Shamir, 2005). Þetta má glöggt sjá í tilfelli einstaklinga sem leita alþjóðlegrar verndar en mörg lönd, 

þá sérstaklega innan Evrópu, eru farin að beita sífellt harðari aðgerðum og stefnum til þess að hafa 

stjórn á hreyfanleika einstaklinga yfir landamæri með það að markmiði að „verja“ þjóðríkið (Fassin, 

2013).  

Þetta má sjá á nýlegum dæmum frá Evrópu þar sem gaddarvírsgirðingar hafa verið reistar til 

þess að hindra för flóttafólks (Tvöföld gaddavírsgirðing á að halda flóttamönnum frá Ungverjalandi, 

2015; 17. ágúst) og komið hefur verið á tímabundnu landamæraeftirliti milli Svíþjóðar og 

Danmerkur (Utanríkisráðuneytið, 2016, 4. janúar). Í raun má segja að óhreyfanleiki sé orðinn 
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brennimerkt staða hins hreyfanlega heims. Við þær aðferðir sem hafa verið notaðar til þess að 

takmarka hreyfanleika í gegnum tíðina, eins og skurði og múra hafa nú einnig bæst við flókin og 

háþróuð kerfi, t.d notkun lífkenna (e. bio-profiling) (Turner, 2010). Í leit sinni að betri lífsskilyrðum 

þarf flóttafólk oft að leggja á sig mikið líkamlegt og andlegt harðræði til þess að ná til annarra landa 

og margir lifa það ekki af (Binder og Tosic, 2005; Guðjón Helgason, 2015, 23.ágúst). Þrátt fyrir að 

áfangastað sé náð er trygging fyrir vernd lítil, viðtökurnar oft langt frá því að vera mannúðlegar auk 

sífellt meiri tortryggni í garð þeirra sem leita alþjóðlegrar verndar. Segja má að litið sé 

undantekingarlaust á flóttamenn og umsækjendur um alþjóðlega vernd sem vandamál, hvort sem 

það er á grundvelli mannúðar, laga eða sálfræði (Binder og Tosic, 2005). Einn helsti sérfræðingur 

Noregs í flóttamannarétti, Vigdis Vevstade, telur glæpavæðingu flóttafólks vera alvarlegan vanda 

sem og ákvörðun ríkja um að loka landamærum. Án réttmæts möguleika á að ná til landa þar sem 

það getur leitað verndar þarf flóttafólk oft að leita til smyglara eða annarra hættulegra leiða til að 

komast í öryggi (Anna Marsibil Clausen, 2015, 17. október) eins og dæmi sanna frá Tyrklandi og 

Grikklandi.  

3.2 Veruháttur og menningarauður 

Það eru margir þættir sem ráða því hvernig einstaklingurinn upplifir nýja félagslega stöðu sína í 

framandi rými. Í því samhengi má vísa í kenningar franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu um 

veruhátt (e. habitus). Veruháttur er félagslegt innræti sem samanstendur af þekkingu, 

menningarvitund, smekk og viðhorfum sem einstaklingurinn hefur tileinkað sér frá blautu barnsbeini. 

Hann kemur einnig fram í ásýnd einstaklingsins og birtist í klæðaburði, málfari og limaburði svo 

eitthvað sé nefnt. Veruhátturinn stýrir túlkun einstaklingsins á hinu félagslega umhverfi og staðsetur 

hann í hinu félagslega rými og skilgreinir hann bæði í augum sjálfs síns og annarra (Bourdieu, 2008). 

Þegar tiltekinn veruháttur lifir og hrærist á þeim vettvangi sem hefur gefið hann af sér er 

einstaklingurinn eins „fiskur í sjó“, hann finnur ekki fyrir þunga vatnsins og tekur heiminum í kringum 

sig eins og sjálfsögðum hlut (Bourdieu og Wacqant, 1992). Þannig er veruháttur í raun bundinn þeim 

vettvangi sem hann hefur getið af sér. 

Þegar einstaklingur fer inn á nýtt svið þar sem hans veruháttur fer ekki saman við hinn ríkjandi 

veruhátt verður hann dálítið eins og fiskur á þurru landi, þ.e. hann þekkir ekki reglurnar, hefur ekki 

tilfinningu fyrir leiknum og getur þar af leiðandi ekki séð fyrir um félagslega útkomu ákveðinna athafna 

og gjörða (Bourdieu, 1996). Veruháttur einstaklingsins brýtur þannig í bága við hið nýja svið. Það getur 

til að mynda átt við þegar innflytjendur og flóttafólk koma inn í nýja landið með sinn menningarlega 

veruhátt. Þá hafa þeir oft val um að tileinka sér ríkjandi veruhátt sviðsins eða jafnvel sætta sig við 

lakari félagslega, efnahagslega og pólitíska stöðu í nýja samfélaginu. Þannig getur veruháttur 

einstaklingsins takmarkað þá möguleika sem honum eru aðgengilegir. Það getur gerst ef veruháttur 

hans fellur ekki að ákveðnum sviðum (e. field) hins félagslega veruleika, til dæmis ef hann þekkir ekki 

þær reglur sem skilgreina rýmið og það tungutak eða jafnvel tungumál sem gerir fólki jafnan kleift að 

„tilheyra“, en einnig fyrir sakir sjálfsútlokunar. En þó að veruháttur sé nokkuð viðvarandi er hann ekki 

kyrrstæður að öllu leyti . Ef rof myndast á milli huglægra formgerða og hins félagslega umhverfis, til að 

mynda þegar veruháttur einstaklings og það svið sem hann stígur inn í fer ekki saman getur 
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veruhátturinn tekið breytingum en slíkar breytingar eiga sér ekki stað á augabragði heldur yfir lengri 

tíma (Bourdieu, 2008).  

 Eins og kemur fram í grein Bourdieu (2007) um aðgreiningu virkar veruhátturinn einnig sem nokkurs 

konar „stéttvísir“. Ástæðan er sú að veruháttur er nátengdur því auðmagni sem einstaklingur hefur yfir 

að ráða. Flestum er ljóst að hinn efnislegi auður er beintengdur félagslegri stöðu en Bourdieu ber 

einnig kennsl á annars konar auð sem einnig er ákvarðandi þegar kemur að aðgreiningu og stigveldi í 

samfélaginu.  

Bourdieu talaði um nokkar gerðir auðmagns, þar með talið menningarauð (e. cultural capital) 

sem komið getur fram á þrenns konar hátt, það er sem líkamnaður (e. embodied), hlutbundinn (e. 

objectified) og stofnanabundinn (e. institutionalized). Menningarauður er hvers konar hæfni, þekking 

og kunnátta sem einstaklingurinn hefur yfir að ráða og einnig getur verið um að ræða eignarhald á 

hlutbundnum menningarauð. Menningarauður getur þannig verið líkamnaður eða innhverfur (e. 

embodied) á þann hátt að hann verður á einhvern hátt hluti af huga eða líkama einstaklingsins. Hér er 

til dæmis um að ræða menntun, dans eða aðra færni sem einstaklingurinn hefur tileinkað sér hvort 

sem hún er líkamleg eða huglæg. Hlutgerður auður er í formi menningarlegra verðmæta af ýmsum 

toga, svo sem kvikmynda, bóka, hljóðfæra, málverka og erfðagripa. Þessar ólíku tegundir auðs eru 

svo nauðsynlegar í samskiptum við ýmsar stofnanir samfélagsins en í því samhengi má einnig tala um 

stofnanabundinn auð. Hann birtist meðal annars í þekkingu á þeim leikreglum sem gilda innan 

ákveðinna stofnanna samfélagsins en einnig í viðurkenningu hinna ólíku stofnanna á þeim 

menningarauð sem einstaklingurinn býr yfir. Hér er til að mynda um að ræða viðurkenningu á þeirri 

þekkingu sem einstaklingur hefur aflað sér innan menntastofnanna (t.d. með því að honum er veitt 

formleg prófgráða) eða annar vitnisburður um þekkingu og hæfni einstaklingsins. Stofnanabundinn 

auður birtist einnig í tilteknum stofnunum samfélagsins sem veita einstaklingum lagalega/opinbera 

félagslega stöðu og ýmis réttindi. Sem dæmi mætti nefna félagslega stofnun líkt og hjónaband eða 

lagalegan ramma sem tryggir eignarrétt einstaklings. Þá er vert að nefna skóla, háskóla og aðrar 

dæmigerðar opinberar stofnanir (Bourdieu, 2000; Ólafur Páll Jónsson, 2006).  

Jackson (2005) fullyrðir að því meira vald sem einstaklingurinn hefur yfir að ráða í formi hvers 

konar auðmagns, s.s. menntunar, heilsu eða hæfileika, þeim mun betur gengur honum að fóta sig í 

þeim leik (e. game) sem hinn félagslegi veruleikur er. Í því samhengi fullyrðir hann einnig að það að 

lifa og hrærast í þeim stað sem einstaklingurinn er fæddur og uppalinn á sé í raun ákveðin gerð 

auðmagns, í þeim skilningi að slíkt gefi einstaklingnum góða „tilfinningu fyrir leiknum“ (e. feel for the 

game) og þeim vettvangi (e. field) sem hýsir leikinn. Í þessu samhengi er rétt að nefna að vettvang 

skilgreinir Bourdieu sé tiltölulega afmarkað rými þar sem ákveðinn leikur (e. game) á sér stað. 

Leikurinn lýtur tilteknum leikreglum sem meðlimir allir þurfa að þekkja en þar að auki þurfa þeir að bera 

kennsl á markmið leiksins og sækjast eftir þeirri umbun sem keppst er eftir (Wacquant og Bourdieu, 

2008).  

Þegar einstaklingur flytur í framandi land og menningu er misjafnt hvernig honum farnast í nýju 

samfélagi. Berry (1997) greinir á milli fjögurra hugtaka sem vísa til menningarlegra aðlögunarferla 

innflytjenda að nýju samfélagi, þ.m.t. fjölskyldna er leita alþjóðlegrar verndar. Samþætting (e. 

integration) er aðferð sem felur í sér að einstaklingur viðheldur eigin menningu og einkennum 
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samhliða því að hafa samskipti við hina nýju menninguna. Aðlögun (e.assimilation) á sér stað þegar 

einstaklingar tekur alfarið inn nýja menningu, án þess að varðveita og viðhalda eigin menningu. 

Aðskilnaður (e. separation) felur í sér að halda fast í heimamenningu sína og afneita nýrri menningu. 

Einangrun (e. marginalization) felur í sér þá stöðu að geta hvorki viðhaldið heimamenningu sinni en 

vera á sama tíma ekki að taka inn þætti nýrrar menningar. 

3.3 Félagsauður (e. social capital)  

Margir fræðimenn og kennismiðir hafa fjallað um félagsleg tengslanet einstaklinga og félagsauð (e. 

social capital), þar með talið Bourdieu. Samkvæmt honum samanstendur félagsauður af þeim ólíku 

félagslegu tengslum sem einstaklingurinn stendur í. Þessi tengsl fela oftar en ekki í sér gagnkvæmt 

traust, samvinnu, viðurkenningu og virðingu (Bordieu, 1986) og má því segja að þau gefi 

einstaklingunum ákveðið verufræðilegt öryggi (Davis, 2014). Tengslanetið eitt og sér er ekki 

fullnægjandi til þess að skapa félagsauð, burtséð frá stærð þess. Tengsl einstaklinganna þurfa að vera 

gagnkvæm, traust og fela í sér jákvæðar tilfinningar og eru það upplifuð gæði tengslanetsins, en ekki  

umfang þeirra, sem mestu máli skipta (Morrow, 1999), þ.e. aðilar verða verða að líta á tengslanet sitt 

sem úrræði sem þeir geta leitað í svo það teljist sem félagsauður (Bourdieau, 1986). Samkvæmt Jack 

(2005) vísar  félagslegur auður til gæða margvíslegra óformlega og formlegra sambanda og samskipta 

sem eiga sér stað milli einstaklinga. Hann telur að þegar kemur að því að skipuleggja þjónustu og 

stuðning við fjölskyldur með flóttabakgrunn þurfi að huga að því að viðhalda og efla félagsauð þeirra 

enda hefur það sýnt sig að félagsauður mikilvægur liður í velferð barna og foreldra. Telja má að ef 

félagsnet felur í sér mikinn félagsauð þá geti fjölskyldur sótt félagslegan stuðning í það (Dolan og 

Sherlock, 2010). 

 Ager og Strang (2008) samþætta kenningar Robert Putnam og Michael Woolcock um 

félagsauð er þeir setja fram hugmynd sína um félagsleg tengslanet (e. social network), sem felur í sér 

félagsleg tengsl (e. social bonds), félagslega brúun (e. social bridges) og félagslega tengingu (e. social 

links). Álíta þeir þetta mikilvægar víddir félagsauðs sem hægt er að líta til þegar samþætting 

innflytjenda að nýjum heimkynnum (e. local integration) er til skoðunar (Ager og Strang, 2008; Spicer, 

2008). Félagsleg tengsl vísa til tengsla einstaklinga innan samfélags sem bera sömu þjóðernis-, 

þjóðar- eða trúarleg auðkenni og byggja á umhyggju manna á milli, beinum stuðning og gagnkvæmni. 

Félagsleg brúun skapar þvert á móti tengsl út fyrir hópinn, þvert á samfélagshópa eins og kynþætti og 

stétt (Agar og Strang, 2008) en slík tengsl gera fólki kleift að skapa og virkja auð sinn út fyrir sinn 

tiltekna félagslega hóp (Putnam, 2000; Lockhart, 2005). Félagsleg tenging gefur til kynna tengsl við 

stofnanir, samtök og þjónustu (Ager og Strang, 2008; Spicer, 2008) þ.e. vísar til tengsla milli 

einstaklinga og innviða ríkisins. Brúun félagslegra tengsla getur getið af sér víðari sjálfsvitund og 

gagnkvæmni á meðan félagsleg tengsl eflir þrengri sjálfvitund einstaklinga (Putnam, 2000).  
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3.4 Þrískipting flóttareynslunnar 

Þvingaðir flutningar, upplausn og hið mikla óöryggi sem aðstæður flóttafólks fela í sér geta haft 

skaðleg áhrif á líkamlegan-, vitsmunalegan, sálfélagslegan- og menningarlegan þroska barna 

(UNHCR, 1994). Aðlöguð útgáfa af ramma Carlos Sluzkis um fólksflutninga veitir ákveðið sniðmát til 

þess að skilja og greina ástæður og álagsvalda í flutningsferlinu og hvaða áhrif slíkir álagsþættir hafa 

á heilbrigði og velferð barna (Perreira og Ornelas, 2011; Sluzki, 1979). Miller og Rasco (2004) hafa 

einnig sett fram sambærilega nálgun á álagsatburðum tengdum flótta út frá vistfræði og tímaröð . 

Samkvæmt þessum nálgunum skiptist ferlið í þrennt og tekur mið af þáttum sem hafa áhrif á velferð 

einstaklingsins fyrir flutning/flótta, á meðan flutningi/flótta stendur og eftir að í nýtt land er komið 

(Perreira og Ornelas, 2011; Miller og Rasco, 2004; Sluzki, 1979). Slíka skiptingu má sjá í mörgum 

rannsóknum og fræðigreinum sem leitast við að útskýra flóttareynslu og aðstæður einstaklinga sem 

flýja heimkynni sín, þar með talið barna (sjá t.d. Bronstein og Montgomery, 2011; McCarty og Marks, 

2010, Fazel og Stein, 2002). 

 Fyrir flutning/flótta eru það yfirleitt foreldrar barnanna sem ákveða fyrir hönd fjölskyldunnar að 

yfirgefa heimalandið en ástæðurnar geta t.d. verið fátækt, stríðsástand, pólitískur óstöðugleiki og 

ofsóknir. Bakgrunnur og fyrri reynsla fjölskyldunnar hefur áhrif á upplifun flutningsins/flóttans, 

menningarlegri aðlögun seinna í ferlinu og áhrif þessa á velferð barnins (Perreira og Ornelas, 2011). 

Þetta stig einkennist oft af hættu og óstöðugum umhverfisaðstæðum þar sem sum börn þurfa að 

takast á við skert aðgengi t.d. að skóla- og heilbrigðiskerfi (Fazel, Reed, Brick og Stein, 2012; Ascher 

og Mellander, 2010; Fazel og Stein, 2002). Sum börn hafa upplifað líkamlegt sem og andlegt 

harðræði, s.s. orðið vitni af drápi og ofbeldi, upplifað ofbeldi, missi og aðskilnað við ástvini, matarskort 

og nauðungarvinnu (Bronstein og Montgomery, 2011, Fazel, 2002). Michael Jackson (2005) segir að 

við slík áföll séu vonir einstaklingsins sem hann ber með sér í sínum veruhætti að engu gerðar. 

Fyrirætlanir um framtíðina, vonir og þrár eru brotnar á bak aftur og svokallað illusio er lagt í rúst.  

Hugtakið illusio kemur upphaflega frá Bourdieu og má skilgreina sem áhuga eða fjárfestingu 

(e. investment) í lífinu (Jackson, 2005).  Slíkt huglægt ferli helst oftar en ekki í hendur við þá ákvörðun 

fólks að yfirgefa heimili sitt, vini og ættingja í leit að alþjóðlegri vernd í öðru landi. Fólk veðjar á nýja 

ákvörðun og tekur óvissa stefnu í lífinu, það fjárfestir í ákvörðunum með von um einhvers konar  

„hagnað“ án þess að vita fyrir víst hver útkoman verður. Fólk sem tekst á við erfiðar aðstæður þar sem 

veruháttur þeirra er brotinn á bak aftur neyðist oft til þess, og er hugsanlega líklegra til þess að þora að 

fjárfesta í nýrri framtíð þar sem líkurnar eru mögulega meiri á hagnaði samanborið við núverandi 

aðstæður þeirra (Bourdieu, 2008; Eastmond, 2010). Samkvæmt Jackson (2005) er veruháttur og 

illusio samhangandi fyrirbæri á þann hátt að veruháttur er í raun líkömnuð fortíð einstaklingsins og 

afsprengi sögu hans á meðan illusio er táknmynd framtíðarinnar og samanstendur af hugmyndum og 

væntingum einstaklingsins um framtíðina sem svo aftur ráðast af veruhætti hans. 

Flutnings/flóttaferlið felur í sér hvernig flutningurinn/flóttinn á sér stað, þ.e.a.s hvort barnið  fari 

með bíl, bát, flugi eða gangandi, hvort það sé í samfloti með einstaklingum sem það treystir eða ekki, 

og hvort því sé smyglað til landins. Auk þess felur það í sér hvort barnið upplifi harðræði á leið sinni, 

svo sem ofbeldi við landamæri af hálfu lögreglu og hermanna, dvöl í flóttamannabúðum, upplifi 
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matarskort og/eða verði fyrir áreitni og árásum (Perreira og Ornelas, 2011; McCarthy og Marks, 2010; 

Miller og Rasco, 2004; Fazel og Stein, 2002). Flótti frá heimalandi getur verið mjög hættulegur fyrir 

margra hluta sakir og þurfa börn oft að þola mikið harðræði. Þessum ferðum og hættum sem fólk þarf 

að takast á við á leið sinni fylgir mikið álag og börnin geta verið örmagna eftir slík ferðalög (Watters, 

2014). 

 Flutningur er félagslegur atburður sem á sér stað í sögulegu og pólitísku samhengi (Wiese, 

2010). Ferlið eftir að í nýtt land er komið snýst um að hafa stjórn á (e. navigate) lífi sínu og átta sig á 

þeim breytingum sem verða á efnhagsstöðu fjölskyldunnar, félagslegum hlutverkum, minnkuðu 

tengslaneti og félagsauð (Perreira og Ornelas, 2011; Miller og Rasco, 2004; Fazel og Stein, 2002). 

Þrátt fyrir nýtt land og öryggi gegn líkamlegri vá er mótlætið langt frá því að vera yfirstaðið en börn 

sem leita alþjóðlegrar verndar eru sérstaklega viðkvæm fyrir margvíslegum áhrifaþáttum (e. post-

arrival factors) í móttökuríki sem geta haft áhrif á sálfélagslega velferð þeirra (Watters, 2014; Mares og 

Zwi, 2015). 
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4 Áhrifaþættir á sálfélagslega velferð fjölskyldumeðlima eftir að í 
nýtt er komið 

Velferð (e.wellbeing) er mikilvægt hugtak en það er að vissu leyti mjög opið og erfitt að henda reiður á 

nákvæma skilgreiningu þess (Crivello, Camfield og Woodhead, 2009). Crivello o.fl (2009) telja að 

hugmyndir um velferð séu háðar félagslegu og menningarlegu samhengi og jafnframt síbreytilegar frá 

einum tíma til annars. Til er takmarkaður fjöldi rannsókna sem snúa að því hvernig ungir einstaklingar 

upplifa og lýsa sjálfir velferð sinni, þar með talið börn sem leita alþjóðlegrar verndar í öðru landi. Börn 

sem leita verndar verða oft út undan í rannsókum af margvíslegum ástæðum, t.d. vegna þess viðhorfs 

að þau séu varnarlaus og viðkvæmur hópur (McCarthy og Marks, 2010; Crivello o.fl., 2009). Velferð 

endurspeglar í raun getu einstaklings til þess að takast á við, vera virkur í og aðlagast nýju samfélagi 

og hefur mikil áhrif þegar einstaklingur sest að í nýju landi, bæði áhrif á aðlögun og samþættingu hans 

(Bernhard, Goldrin, Young, Berinstein og Wilson, 2007).  

Notkun orðsins „sálfélagslegur“ er byggð á hugmyndinni að samverkandi þættir standi að baki 

sálfélagslegri líðan fólks og að líffræði-, tilfinninga-, trúar-, menningar-, efnis-, og andlegir hlutar 

upplifunar geti ekki verið aðskildir hver frá öðrum (UNHCR, 2009). Hugtakið leggur því áherslu á það 

samband sem er milli sálfræðilegra og félagslegra vídda mannlegrar reynslu og hvernig þessar tvær  

víddir hafa gagnkvæm áhrif á og reiða sig á hvora aðra. Annars vegar er það sálfræðilega víddin sem 

hefur áhrif á margvíslega starfshæfni/virkni svo sem hug og minni, tilfinningar og hegðun. Félagslega 

víddin varðar svo aftur samband milli einstaklings og mismunandi stiga samfélagsins; sambönd, 

tengslanet fjölskyldu og samfélags, menningarlegar hefðir og efnhagsstöðu (Tonheim o.fl., 2015; 

UNHCR, 2009).  

Margvísleg reynsla og þættir sem eiga sér stað fyrir flótta, á flótta og eftir að í nýtt land er 

komið hefur áhrif á velferð einstaklingsins og fjölskyldunnar (Bernhard o.fl, 2007). Í 

Parísaryfirlýsingunni  (gr. 7.73/7.74), þar sem fjallað er um börn sem hafa upplifað eða tekið þátt í 

vopnuðum átökum eða stríði, er bent á mikilvægi þess að sálfélagslegur stuðningur sé veittur í öllum 

stigum aðlögunar til þess að aðstoða börn, fjölskyldur og samfélög í að þróa og auka styrk og 

þrautsegju og að gera einstaklingum kleift að taka þátt í eigin bata. Einnig kemur fram að 

sálfélagslegur stuðningur ætti að miða að því að auðkenna og skilgreina hindranir sem standa í vegi 

fyrir að barn geti þróað viðeigandi félagsleg hlutverk. Taka þarf tillit til að reynsla stúlkna og drengja 

getur verið mjög ólík og sálfélagslegar þarfir þeirra endurspeglast í ólíkri reynslu (Unicef, 2007). 

Alþjóðanefnd Rauða krossins hefur einnig skilgreint þrjár grundvallar aðstæður (e. conditions) fyrir 

sálfélagslega velferð barna sem upplifað hafa stríðsátök; náin tengsl og samband við foreldra eða 

aðra umönnunaðaila, stöðugleika og rútínur í hinu daglega lífi og vernd gegn skaða (Tonheim o.fl., 

2015). 

  Þrátt fyrir að í nýtt land sé komið og ákveðið öryggi í höfn þá eru óvissa og erfiðleikar langt frá 

því að vera yfirstaðið, en það fer að vissu leyti eftir því hvar sótt er um alþjóðlega vernd hvernig 

aðstæður þarf að takast á við. Almennt þurfa börn og foreldrar að takast á við langt og strangt ferli þar 
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sem sönnunarbyrði á réttmætri stöðu flóttamanns er mikil. Samtímis getur upplifuð tortryggni og 

vantraust gagnvart þeim sem sækja um alþjóðlega vernd haft mikil áhrif á velferð fjölskyldumeðlima 

(Björnberg, 2013; Phillimore, 2011). Einstaklingar og fjölskyldur sem leita alþjóðlegrar verndar eru oft 

og tíðum álitin utanaðkomandi ógn fremur en einstaklingar sem þurfa á vernd, öryggi og stuðningi að 

halda til þess að hefja nýtt líf á nýjum stað (Cox, 2011). Frá þeim degi sem fjölskylda sækir um 

alþjóðlega vernd og þar til niðurstaða liggur fyrir líður oft langur tími en á þeim tíma eru margvíslegir 

þættir sem hafa áhrif á sálfélagslega velferð barna sem og foreldra þeirra. Hér á eftir verður farið yfir 

helstu þá þætti sem hafa áhrif á sálfélagslega velferð barna og foreldra. Fyrst verður þó farið yfir rétt 

barna til þess að tjá sig í umsóknarferlinu um alþjóðlega vernd. 

4.1 Viðtal og áheyrn barna í umsóknarferlinu um alþjóðlega vernd 

Þegar einstaklingar eða fjölskyldur sækja um alþjóðlega vernd hjá tilteknu ríki fer í gang ákveðið ferli 

og rannsókn á umsóknunum sem felur í sér kostnaðarsamt skrifræði. Ferlið miðar að því að leita 

sannleikans um fyrri reynslu viðkomandi einstaklinga til þess að ganga úr skugga um að ástæðuríkur 

ótti við ofsóknir í heimlandinu sé á rökum reistur. Ef til vill má þó segja að það sé ekki sannleikur 

einstaklingsins sem er í húfi heldur frekar sannsögli hans (Crawly, 2009). Í málsmeðferðum þarf að 

sannreyna allt einstaklingarnir segja með margvíslegum aðferðum og er sannleikurinn að lokum afurð 

rannsóknar sem leiðir saman alls kyns þætti eins og frásagnir, skjöl og líkamlega áverka en þegar upp 

er staðið er sannleikurinn sá sem stofnanir og embættismenn telja vera sannleikann (Fassin, 2013). 

Þegar fjölskyldur sækja um alþjóðlega vernd virðist tilhneigingin vera sú að foreldrar verða 

sjálfkrafa talsmenn barna sinna,  ekki sé leitað upplýsinga hjá börnum og ungmennum. Það virðist 

vefjast fyrir ráðamönnum hvort og þá hvernig börn eigi að fá að tjá skoðanir sínar í svo alvarlegum 

málum sem umsókn um alþjóðlega vernd er (Lundberg, 2011; Eastmond og Ascher, 2011; Smyth, 

2014). 

4.1.1 Réttur barna til áheyrnar í umsóknarferlinu um alþjóðlega vernd 

Ef litið er til Barnasáttmálans eru tvær megingreinar hans sem koma aðallega við sögu en það 3. grein 

um bestu hagsmuni barnsins og 12. og 13. greinar hans sem snúa að rétti barnsins til að tjá eigin 

skoðanir. 12. grein Barnasáttmálans er svohljóðandi: 

1. Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær 

frjálslega í ljós í öllum málum sem það varðar, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana 

þess í samræmi við aldur þess og þroska. 

 

2. Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá málsmeðferð 

fyrir dómi eða stjórnvaldi sem barnið varðar, annaðhvort beint eða fyrir milligöngu 

talsmanns eða viðeigandi stofnunar, á þann hátt sem samræmist reglum í lögum um 

málsmeðferð. (Barnasáttmáli Sþ., e.d.a) 

Fyrrnefnd grein felur ekki í sér aldursviðmið þar sem líffræðilegur aldur getur verið afstæður og því er 

mikilvægt að taka einnig tillit til þroska og reynslu (United Nations, 2009). Barnaréttarnefnd Sþ (e. 

United Nations Committee on the Rights of the Child) sem samansett er af hópi alþjóðlegra 

sérfræðinga í réttindum barna og hefur t.d. túlkunar- og eftirlitsskyldum að gegna gagnvart 
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sáttmálanum (Lundy, 2007), mælir gegn því að þjóðir setji sér m.a. aldursviðmið. Samkvæmt henni 

nær 12. greinin einnig yfir umsóknarferlið um alþjóðlega vernd og mega ríki ekki hefja ferlið með þeirri 

forsendu að barn sé ekki fært um að tjá eigin skoðanir vegna aldurs. Þvert á móti eigi að ganga út frá 

því að barnið hafi hæfni til þess að mynda eigin skoðanir og viðurkenna réttinn til þess að tjá þær 

(United Nations, 2009). Mikilvægt er að taka fram að börn eru ekki skyldug til þess að tjá eigin 

skoðanir, en sá möguleiki verður að standa þeim til boða (t.d. Smyth, 2014; Lundy, 2007). Ef barn 

ákveður að tjá sig getur það einnig ákveðið hvort það vilji gera það beint eða í gegnum talsmann eða 

viðeigandi einstakling. Ef upplýsingar frá barni eru framsettar í gegnum talsmann þarf að gæta þess til 

hins ýtrasta að skoðunum barnsins sé komið til skila á sem nákvæmastan hátt. Barnaréttarnefnd Sþ 

mælir með því að þegar möguleiki er til þess þá sé best að barnið tali fyrir sig sjálft (United Nations, 

2009). Það að börn fái að tjá sig í umsóknarferlinu getur leitt í ljós áfallareynslu, upplifun og aðstæður 

sem getur gefið þeim rétt á sjálfstæðri vernd, burt séð frá reynslu fullorðinna (Vitus og Lidén, 2009; 

Smyth, 2014). Barnaréttarnefndin tekur þó einnig fram að ekki eigi að taka fleiri viðtöl en nauðsynlegt 

er, sérstaklega ekki við börn sem hafa lent í áföllum. Því þarf að undirbúa slík viðtöl vel (United 

Nations, 2009). 

Sú umræða hefur komið upp að 3. grein sáttmálans um bestu hagsmuni barnsins og 12. 

greinin um rétt barna til tjá skoðanir sínar feli í sér tvö mismunandi viðhorf, hið fyrra verndarmiðað en 

hið síðarar réttindamiðað og að greinarnar séu mótsögn við hvor aðra. Hins vegar hefur 

Barnaréttarnefndin gefið út þá athugasemd að ekki megi nota greinar innan Barnasáttmálans gegn 

hvor annarri og að þessar tvær greinar séu samhangandi. Ekki sé hægt að beita 3. greininni rétt ef 

12.greinin er ekki virt og að 3. greinin styðji við virkni 12. greinar, að auðvelda lykilhlutverk barna í 

öllum þeim ákvörðunum sem hafa áhrif á líf þeirra (Smyth, 2014; United Nations, 2013). 

4.1.1.1 Foreldrar sem talsmenn 

Þegar barn sækir um alþjóðlega vernd í fylgd foreldra þykir nánast algild forsenda að foreldrar séu 

talsmenn þess og er það í samræmi við 5. grein Barnasáttmálans um að „aðildaríki eiga að virða 

ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra til að veita börnum sínum leiðsögn og stuðning í samræmi við 

þroska þeirra“  (Barnasáttmáli Sþ, e.d.). Með 12. grein sáttmálans er ekki verið að afnema rétt foreldra 

til þess að tjá sig um málefni barna sinna eða gefa börnum rétt fyrir fullorðnum einstaklingum heldur 

ítreka rétt barna til að fá einnig að tjá sínar skoðanir, burtséð frá því hvort foreldrar þeirra tjá sig eða 

ekki og hvetja fullorðna til þess að hlusta á skoðanir þeirra (UNICEF, e.d.). Börn hafa sjálfstæð réttindi 

sem eru óháð réttindum foreldra sinna og má því ekki takmarka réttindi þeirra út frá ákvörðunum eða 

gjörðum foreldra sinna (Unicef, 2007). Barnaréttarnefnd beinir athygli að því að skoðanaátök geta 

komið upp á milli barna og foreldra og leggur áherslu á þörfina á sjálfstæðum talsmanni fyrir barnið í 

slíkum tilfellum ef barnið vill ekki tala fyrir sig sjálft (Smyth, 2014; United Nations, 2009). Einnig ber að 

hafa í huga að þær upplýsingar sem foreldrar geta veitt fyrir hönd barna sinna eru e.t.v. ekki 

fullnægjandi vegna margvíslegra ástæða s.s. áfalla. Í sumum tilfellum hafa þeir ekki nægilega 

þekkingu eða vilja ekki afhjúpa sársaukafullt ofbeldi sem börnin þeirra hafa orðið vitni að eða þurft að 

þola á eigin skinni. Foreldrar eru jafnvel ekki meðvitaðir um að slík málefni hafi áhrif og nefna þau því 

ekki (Líden og Rusten, 2007). Barnamiðað foreldraviðtal er næst besti kosturinn ef ástæður eru fyrir 

því að barnið tali ekki fyrir eigin hönd í umsóknarviðtalinu um alþjóðlega vernd (Eastmond og Ascher, 

2011).  
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4.1.1.2 Barnamiðuð áheyrn 

Umsóknarferlið um alþjóðlega vernd er mjög fullorðinsmiðað og með engu móti hannað fyrir börn, og 

síst af öllu börn í fylgd foreldra, sem hafa hingað til lítið fengið að tjá sig í ferlinu og skýra aðstæður 

sínar, áföll og upplifun (Smyth, 2014; Lundberg, 2011). Þegar einstaklingar sækja um alþjóðlega vernd 

byggist mat á umsókninni um stöðu flóttamanns að miklu leyti á viðtali við umsækjandann sem þarf að 

gefa ítarlega frásögn um af hverju honum sé ekki stætt í heimalandi sínu, með samskiptum sem oft 

fara fram í gegnum túlk. Sönnunarbyrðin er mikil og liggur í megindráttum hjá umsækjananum sjálfum 

(Fassin, 2013).  

Í umsóknarferlinu er mikilvægt að að skapa börnum ákveðið rými til þess að tjá skoðanir sínar, 

gefa upplýsingar um hvort þau vilji taka þátt í ákvörðunartökum og hvaða viðfangsefni skipta þau máli. 

Börnin þurfa að upplifa það sem öruggt rými þar sem þau geta tjáð sig án þess að fá skammir í hattinn 

fyrir eða þeim refsað (Lundy, 2007). Ef viðtal er tekið við barn er mælst til þess að það sé tekið á 

barnvænum og viðeigandi stað (t.d. Smyth, 2014, Lundberg, 2011) þar sem ekki sé hægt að ætlast til 

að fá fram upplýsingar frá barni ef umhverfið er ógnandi, fjandsamlegt og óviðeigandi fyrir aldur þess 

(United Nations, 2009). 

Geta barna til að tjá sögu sína með þeim hætti sem viðtölin krefjast er ekki alltaf fyrir hendi, en 

það fer m.a. eftir aldri, þroska og mögulegri áfallareynslu. Barnaréttarnefndin hefur gefið út að til þess 

að nota 12. grein Barnasáttmála Sþ rétt þá krefjist það viðurkenningar og virðingar á tjáningu sem ekki 

fer fram með orðum, svo sem leik, andlitstjáningu, teikningum og annars konar aðferðum sem ung 

börn nota til þess að tjá og skýra tilfinningar sínar og aðstæður (Smyth, 2014; United Nations, 2009). 

Það er ekki nóg að heyra hvað börnin hafa að segja, heldur horfa og hlusta á virkan hátt og taka mark 

því sem sagt er og því sem ekki er sagt (Crawly, 2009; Meloni, Vanthuyne og Rousseau, 2015; Lundy, 

2007). Æskilegt er að viðtalið sé sem líkast samtali, þ.e.a.s. eins óformlegt og kostur er og barnamiðað 

þar sem spurningar séu settar fram í samræmi við aldur og þroska barnsins, auk skilnings á því að 

börn geti tjáð sig á ólíkan hátt en fullorðnir og tekið þau lengri tíma að koma frá sér upplýsingum 

(Crawly, 2009). 

Rannóknir gefa til kynna margvíslegar ástæður fyrir því af hverju þátttaka barna er takmörkuð, 

s.s. þekkingar og reynsluleysi starfsmanna auk aukinnar ábyrgðar sem færist á herðar þeirra þegar 

hlýða þarf á frásagnir barna og meta þær (Eastmond og Ascher, 2011). Starfsmenn telja sig vernda 

barnið (Lundberg, 2011) en getur fundist margt óljóst í kringum áheyrn barna í ferlinu, t.d. tilgangur 

viðtalsins, hvernig eigi að taka viðtalið, hvort foreldrar eigi að vera á staðnum eða ekki og hvernig 

upplýsingar viðtalanna eru notaðar í framkvæmd (Líden og Rusten, 2007). Sumum starfsmönnum 

finnst viðtölin óþörf þar sem börnin eru með foreldra sína sem talsmenn (Lundberg, 2011; Líden og 

Rusten, 2007). Einnig hefur komið togstreita milli þess að vinna málin hratt og hafa ekki viðeigandi 

fagmenn til þess að ræða við börnin (Cosgrace og Thornton, 2015). Aðrar ástæður sem komið hafa 

fram eru t.d. slæm reynsla barna af yfirvöldum í heimalandi sem getur gert viðtal við erlend yfirvöld 

ógnvænleg, tungumálaörðugleikar (Líden og Rusten, 2007) eða að foreldrar vilji ekki að þau fari í 

viðtal. 

Þrátt fyrir börn eigi rétt á að tjá sig er ekki þar með sagt að öll börn hafi áhuga á að nýta sér 

þann rétt sinn með beinum hætti (Smyth, 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem fara í svo 
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alvarleg og mikilvæg viðtöl, eins og viðtalið er í umsóknarferlinu um alþjóðlega vernd, lýsa  mikilli 

ábyrgðartilfinningu auk þess sem komið getur upp sektarkennd hjá börnunum og þau fundið til 

ábyrgðar ef umsókn fjölskyldunnar er hafnað (Eastmon og Ascher, 2011; Lundberg, 2011). Ekki er 

réttlætanlegt að nota frásagnir barna til þess að staðfesta sögu foreldra (Vitus og Líden, 2009). 

Saywitz o.fl (2015) benda á að þrátt fyrir mikilvægi á þátttöku barna og að framkvæma vel 

þróuð barnamiðuð samtöl í lagalegu samhengi, t.d. í viðtölum við börn í umsóknarferlinu um 

alþjóðlega vernd, þá eru fáar rannsóknir sem fjalla um hvernig framkvæma eigi slík viðtöl. Telja 

höfundar að mikið fyrir höndum að byggja upp gagnagrunn sem skilgreinir t.d. hvaða aðferðir auki líkur 

á samvinnu og hvatningu eða hvaða aðferðir dragi úr kvíða, viðnámi og valdaójafnvægi milli barna og 

fullorðinna, án þess að leggja nákvæmi barna í hættu svo eitthvað sé nefnt. 

Það er því að mörgu að hyggja og margar siðferðilegar spurningar sem komið hafa fram í 

tengslum við áheyrn barna en ljóst er að börnin eiga rétt á að tjá skoðanir sínar í umsóknarferlinu um 

alþjóðlega vernd og sá möguleiki verður því að vera fyrir hendi. Til þess að finna börnum sem sækja 

um alþjóðlega vernd rými í umsóknarferlinu má ekki eingöngu líta á varnarleysi þeirra heldur einnig 

atbeini þeirra og raddar (Crowly, 2009). Í raun má segja að vandamálið í tengslum við þátttöku og 

áheyrn barna sé ekki barnið sjálft, heldur hið fullorðinsmiðaða eðli umsóknarferlisins um alþjóðlega 

vernd, sem útilokar barnið (Smyth, 2014; Eastmond og Ascher, 2011). Veita verður starfsmönnum 

fræðslu, aðgengi að fagmönnum sem starfa með börnum, starfsþjálfun og auka fjárframlög til þess að 

unnt sé veita börnum þann möguleika að láta viðhorf sín, skoðanir og reynslu í ljós (Smyth, 2014). 

4.2 Biðtími 

Eftir að fjölskyldan leggur fram umsókn um alþjóðlega vernd tekur við bið eftir niðurstöðu yfirvalda en 

sá biðtími getur varað frá vikum eða mánuðum upp í nokkur ár (Vaage, 2014). Líf fjölskyldunnar er í 

eins konar biðstöðu á meðan. Samkvæmt Bourdieu (2000) er tíminn alla jafna ekki sérlega 

greinanlegur en þegar tíminn veldur vandræðum eða erfiðleikum þá virðist hann sýnilegur – fyrst þá 

finnur maður fyrir tímanum og áhrifum hans. 

Það kemur fram í erlendum rannsóknum að biðtíminn og þær takmarkanir sem hann ber með 

sér hefur mikil áhrif á líf og sálfélagslega velferð barna og foreldra (Löwen, 2006, Björnberg, 2013; 

Vitus, 2010, Svenson, 2010; McCarthy og Marks, 2010). Það getur reynst einstaklingum erfitt að horfa 

til framtíðar og er upplifuninni líkt við að lifa í endalausri nútíð eða tómri nútíð þar sem vonir, 

möguleikar og væntingar eru af skornum skammti (Vitus, 2010; McCarthy og Marks, 2010). 

Einstaklingar geta einnig upplifað sig á milli tveggja staða (e. status), einstaklingurinn tilheyrir ekki 

lengur fyrra samfélagi en stendur engu að síður einnig fyrir utan hið nýja samfélag (Vitus, 2010). Börn 

og foreldrar sem leita alþjóðlegrar verndar upplifa ýmis konar skort og takmörkun á margvíslegum 

réttindum og úrræðum sem mikilvæg eru í hversdagslífinu, upplifa missi félags- og menningarauðs og 

eru auk þess án auðkennis sem takmarkar virkni þeirra í samfélaginu og hefur áhrif á sálfélaglega 

velferð þeirra (Björnberg, 2013; McCarthy og Marks, 2010; Svenson, 2010). Börnin fá oft aðgengi að 

skólagöngu og sum þeirra fá tækifæri til tómstundaiðkunar sem gefur þeim aukin tækifæri til 

félagslegra tengsla, að læra tungumálið og kynnast nýrri menningu (Tonheim o.fl, 2015; Svenson, 

2010). Foreldrarnir hafa hins vegar oftar en ekki lítið fyrir stafni og getur aðgerðarleysið, valdmissir og 



  

26 

ótti aðstæður fjölskyldunnar aukið líkurnar á vanlíðan og vonleysi (Dolan og Sherlock, 2010; Lauritzen 

og Sivertsen, 2010; Björnberg, 2013; Eastmond, 2010). Það er mjög streituvaldandi ástand að lifa í 

óvissu og upplifa að líf fjölskyldunnar sé í höndum annarra, sérstaklega fyrir börn sem ættu að eyða 

orku sinni í að lifa lífinu og þroskast en ekki í hræðslu, ótta og taka að sér hlutverk fullorðinna (Vaage, 

2014).  

4.3 Skólinn og félagsleg tengsl 

4.3.1 Skóli og nám 

Skólaganga og menntun eru börnum og foreldrum sem leita alþjóðlegar verndar ofarlega í huga (de 

Wal Pastoor, 2015; Björnberg, 2013; Dolan og Sherlock, 2010, Fanning, Veale og O‘Connor; 2001 

Tursunovic, 2010; Newbigging og Thomas, 2011). Samkvæmt 28. grein Barnasáttmála Sþ ber 

aðildarríkjum skylda til að veita börnum og ungmennum sem leita alþjóðlegrar verndar aðgengi að 

ókeypis grunnmenntun og möguleika til framhaldsnáms. Ekki má mismuna börnum hvað varðar 

skólastarf almennt (UNICEF, 2007). Hins vegar geta tungumálaörðugleikar og ólík námsreynsla orðið 

til þess að erfitt er að uppfylla þessar skyldur frá fyrsta degi (Tonheim ofl., 2015). 

Börn sem leita alþjóðlegrar verndar mynda ekki einsleitan hóp og þrátt fyrir að einhver deili 

svipaðri reynslu að einhverju leyti hafa þau einnig ólíka reynslu á öðrum sviðum, þar með talið í 

tengslum við skólagöngu (de Wal Pastoor, 2015; Bourgonje, 2010). Sum börn hafa gengið í skóla í 

heimalandi sínu og hafa tiltölulega samfelldan skólaferil á meðan skólaganga annarra barna er slitrótt 

eða engin (Tonheim ofl., 2015; Dolan og Sherlock, 2010; Fazel, 2002). Mörg börn upplifa 

skólagönguna sem ákveðna festu í lífinu en það að geta mætt í skólann eins og önnur börn er 

mikilvægur þáttur fyrir börn sem eru að takast á við breyttar aðstæður, erfiða fortíð og áhyggjur af 

framtíð. Skólaganga getur einnig stuðlað að sálfélagslegri velferð barna (Tonheim o.fl., 2015; de Wal 

Pastoor, 2015; Björnberg, 2013; Tursunovic, 2010; McCarthy og Marks, 2010). 

Misjafnt er milli ríkja hvort börnin fari í skóla sem eru sérstaklega ætlaðir börnum í 

umsóknarferlinu um alþjóðlega vernd, fari í undirbúningsbekki eða strax í hefðbundna bekki í 

almennum skólum (Tonheim ofl, 2015; Björnberg, 2013; Lauritzen og Sivertzen, 2012). Í rannsókn 

Löwen (2006) er ein megin niðurstaðan sú að skólaumhverfið, með kennurum, skólafélögum og 

skólastarfinu í heild, væri nauðsynlegasta úrræðið fyrir börn er leita alþjóðlegrar verndar, þar sem 

skólinn veitir aðstöðu til sköpunar og leiks. Skólinn getur veitt skipulagt og öruggt rými þar sem börn 

hafa tækifæri til þess að þróa hæfni sína, félagslega færni, vináttu við jafningja, sambönd við fullorðna 

og þrautseigju (Tonheim ofl., 2015). Niðurstöður rannsóknar Maegusuku-Hewett o.fl (2007) leiða 

meðal annars í ljós hversu mikilvæg menntun er í lífi barnanna og að þau noti mikið af orku sinni og 

athygli til þess að sinna náminu sem þau telja lykillinn að gæfuríkari fullorðinsárum. Svipaðar 

niðurstöður komu fram í rannsókn McCarthy og Marks (2010) þar sem ungmenni tjáðu mikla 

ábyrgðartilfinningu gagnvart því að ná árangri og vegna vel en tókust meðal annars á við þá tilfinningu 

með því að einblína á skólagöngu og vinnu. Menntun var talin gera lífið gott og veita hamingju. 

Mikilvægi menntunar kom einnig greinilega fram í rannsókn Newbigging og Thomas (2011) þar sem 

ungmennin, sérstaklega stúlkurnar, lýstu aðgengi að menntun sem grunnmannréttindum og leið til 

þess að auka líkurnar á góðu starfi og tekjum í framtíðinni. Það hafði töluverð áhrif á skólagöngu 
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þeirra og framtíðarskipulagningu að vera umsækjandi um alþjóðlega vernd því ungmennin gátu ekki 

skipulagt háskólanám eins og jafnaldrar sínir en slík mismunun hafði áhrif á sjálfstraust þeirra og 

sjálfsímynd.  

 Börn sem sem hafa áður gengið í skóla þurfa oft að takast á við ólíkt skólakerfi samanborið við 

fyrri reynslu (Fazel, 2015; Björnberg, 2013; Lewig, Arney og Salveron, 2009) en skólarnir geta verið 

mjög menningarlega og félagslega ólíkir (Fazel, 2015). Það getur reynst börnum erfitt að takast á við 

hið nýja skólaumhverfi, með nýjum siðum og framandi tungumáli (McFarlene, Kaplan og Lawrence, 

2011). Til að mynda kemur fram í rannsókn de Wal Pastoor (2015) að börnin og ungmenni áttu ekki í 

vandræðum með að tileinka sér nýja tækni en áttu erfiðara með að tileinka sér hið nýja tungumál og 

nýja skólamenningu. Einnig þurftu þau að venjast nýrrar sýnar á samskipti kennara og ungmenna og 

því að nemendur megi þátt í umræðum og tjá skoðanir sínar en ekki bara sitja og þegja. Í rannsókn 

Björnberg (2013) kemur fram ólík reynsla af kennurum en kennarar voru meðal annars taldir 

hjálpsamir og vingjarnlegir sem var ólíkt fyrri reynslu af kennurum. Það er margt sem mælir með því að 

samþætta börn eins fljótt og auðið er inn í almennt skólakerfi en megin rökin fyrir því eru aukin 

tækifæri barnanna á að læra tungumálið, kynnast menningunni, eignast vini og vera innan um önnur 

börn sem ekki hafa upplifað alvarleg áföll (Tonheim ofl., 2015). Hins vegar kemur einnig fram í 

rannsókn Björnberg (2013) að börnin töldu undirbúningsbekkina sem þau sóttu áður en þau fóru í 

almenna bekki mikilvæga, þar höfðu þau aðgengi að börnum sem voru í svipaðri stöðu og eignuðust 

vini sem þau hefðu trúlega ekki eignast ef þau hefðu farið strax í almenna bekki. 

4.3.2 Skóli og félagsleg tengsl 

Hlutverk skólans nær ekki eingöngu til menntunar heldur er hann meðal annars vettvangur þar sem 

börnin fá tækifæri til  að stuðla að og efla tengslanet sitt við jafningja og mynda vináttu (Perez-y-Perez 

o.fl., 2011; Tonheim ofl., 2015; McCarthy og Marks, 2010). Hlutverk jafningja og skólafélaga hefur 

mikil áhrif á velferð barna sem leita alþjóðlegrar verndar (Fazel, 2015; de Wal Pastoor, 2015; Kia-

Keating og Ellis, 2007) og börn leggja mikla áherslu á jákvæð og neikvæð hughrif félaga sinna (Fazel, 

2015). Í rannsókn Fazel (2015) kemur meðal annars fram að skólafélagar gátu haft áhrif á það hvort 

börnin væru útskúfuð eða viðurkennd og getur vinahópur barna með flóttabakgrunn sem hefja 

skólagöngu í nýju landi spilað stærra hlutverk en talið er. Ungmenni í rannsókninni töldu að fagaðilar 

innan skólans gætu stuðlað að því að hvetja nemendur til að vingast við nýja nemendur auk þess sem 

því var velt upp hvort unnt væri að undirbúa nemendur fyrir komu barna með flóttabakgrunn, til dæmis 

með því að fræða þá um stríð, átök og ástand sem eiga sér sér stað í heiminum og um leið mögulega 

reynslu barna sem leita alþjóðlegrar verndar. Þannig væri ef til vill hægt að auka skilning jafnaldra og 

hjálpa þeim að stofna til vináttu, en vináttan er flestum börnum svo mikils virði. 

 Börn sem leita alþjóðlegrar verndar geta átt við líkamlega og sálræna áverka að stríða vegna 

áfalla og fyrri reynslu. Mögulegt er að börn úthverfi vanlíðan síðan og reiði sem getur stuðlað að 

fjandsamlegri eða erfiðri hegðun. Slík hegðun getur leitt til átaka og fjarlægingu frá félögum sem getur 

haft neikvæð áhrif á tengslamyndun. Þetta getur gert börnunum erfitt fyrir þar sem þrá flestra barna er 

að tilheyra (McFarlene o.fl, 2011). Aðlögun að nýju skólakerfi og að öðlast tilfinningu um það að 

tilheyra í hópi nemenda og jafningja er mikilvægur áfangi í samþættingu barna með flóttabakgrunn að 
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nýju samfélagi, hefur áhrif á velferð þeirra og fjárhagslega- og starfstengda velgengni til lengri tíma litið 

(Kia-Keating og Ellis, 2007). Tilfinning um að tilheyra í skólanum fer meðal annars eftir því að hversu 

miklu leyti barnið upplifir tengsl, skuldbindingu, þátttöku og trú á skólanum (Wehlage, Rutter, Smith, 

Lesko og Fernandez, 1989) en upplifun þess að tilheyra felur í sér margvísleg jákvæð áhrif m.t.t. 

hegðunar, menntunar og sálrænnar velferðar (Kia-Keating og Ellis, 2007; Fazel, 2015).  

4.3.3 Hlutverk kennara 

Kennarar gegna mikilvægu hlutverki í lífi barna sem leita alþjóðlegrar verndar og geta haft mikil áhrif á 

samþættingu þeirra og velferð. Þeir verja meiri tíma en aðrir fagmenn með börnunum og því í góðri 

stöðu til þess að meta líðan þeirra (Fazel, 2015; de Wal Pastoor; 2015; Block ofl., 2014; Bourgonje, 

2010), til að mynda hegðunarbreytingar, einbeitingu (McFarlene o.fl., 2010) og gengi auk þess sem 

þeir geta haft viss áhrif á það hvort börnum finnist þau tilheyra eða ekki (Perez-y-Perez o.fl, 2011). Í 

rannsókn Fazel (2015) kemur fram að kennarar sinni oft verkefnum sem falla ekki beint undir almennar 

skyldur kennara í tengslum við börn sem leita alþjóðlegrar verndar. Einnig kemur fram að nemendum 

fannst kennarar í góðri stöðu til þess að meta ástand nemenda sinna og vísa þeim áfram til 

geðheilbrigðisþjónustu ef þörf krefði, þar sem þeir þekktu nemendurna vel og nemendur ráðfærðu sig 

við eða leituðu aðstoðar hjá kennurum. Niðurstöður Block og félaga (2014) benda einnig til þess að 

fagmenn skóla séu í góðri aðstöðu til að vísa á aðra viðeigandi fagþjónustu innan samfélagsins, til 

dæmis í tengslum við vanlíðan. Engu að síður getur komið upp að kennurum finnist erfitt að ræða fyrri 

reynslu barna og vanti fræðslu (de Wal Pastoor, 2015). Kennarar eru einnig í góðri stöðu til þess að 

greina einelti og stríðni sem getur haft mikil áhrif á sálfélagslega líðan barna (Fazel, 2015; Perez-y-

Perez, 2011). Í rannsókn Perez-y-Perez (2011) töldu nemendur að kennarar geti með vilja eða 

ómeðvitað ýtt undir mismunun barna í þessari stöðu með því að veita þeim ekki verkefni við hæfi, sýna 

kynþáttafordóma eða koma öðruvísi fram. Sum börnin bentu á að kennarar þyrftu að fá sérstaka 

þjálfun í að sinna og kenna börnum með flóttabakgrunn. Komið hefur fram í rannsóknum að oft sé 

skortur á þekkingu og hæfni kennara eða annars starfsfólks til þess að takast á við þarfir barna með 

flóttabakgrunn og þekkingarleysi á þeim vandamálum sem fjölskyldan stendur oft frammi fyrir 

(Bourgonje, 2010; de Wal Pastoor, 2015). 

4.3.4 Tengsl foreldra við menntastofnanir 

Það getur verið ólíkt milli samfélaga hvernig tengsl foreldrar eiga við menntastofnanir og einnig eftir að 

í nýtt land er komið (Block o.fl., 2015; Lewig, Arney og Salveron, 2009). Að mynda tengsl milli heimilis 

og skóla getur verið krefjandi en gríðarlega mikilvægt og þarft verkefni fyrir barnið, foreldra og 

skólakerfið (Block o.fl., 2015; Whitmarsh, 2011; Lewig o.fl, 2010). Mikil áhersla er lögð á jákvæðar 

afleiðingar fyrir börnin þegar foreldrar taka virkan þátt í menntun þeirra  en það virðist hins vegar ekki 

vera altæk skilgreining á því hvað þáttaka foreldra felur í sér (Whitmarsh, 2011; DCSF, 2008). Þegar 

barn hefur skólagöngu í framandi landi hefur það ekki eingöngu áhrif á barnið sjálft heldur einnig á 

foreldra þess. Foreldrar eru ekki eingöngu að takast á við breytta skólamenningu barna sinna heldur 

geta þeir einnig fundið til vanmáttar ef þeir eiga erfitt með að aðstoða börnin við að aðlagast nýju 

skólaumhverfi og nýjum kennurum, fá og veita upplýsingar og aðstoða börnin með heimanám vegna 

tungumálaörðugleika (Perez-y-Perez o.fl., 2011; Björnberg, 2013). 
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Mikilvægt er að stuðla að góðum og traustum samskiptum milli fjölskyldu og skóla og nauðsynlegt að 

nýta túlkaþjónustu til þess að stuðla að sem árangursríkustum samskiptum (Beirens og Hughes, 

2007). Í rannsókn Block o.fl. (2015) þar sem fjallað er um hvernig hægt sé að auka getu skóla til að 

efla mótttöku nemenda með flóttabakgrunn og stuðla að bættri velferð þeirra kemur mikilvægi þátttöku 

foreldra fram auk aðgengis að og notkun túlka. Samkvæmt starfsfólki jók aukin notkun túlkaþjónustu í 

samskiptum kennara og foreldra þátttöku foreldranna til muna í menntun barna sinna. 

4.3.5 Tómstundir 

Þátttaka barna í tómstundum getur haft margvíslegan ávinning í för með sér fyrir börnin. Það að hafa 

tómstundir að hverfa að í frítíma sínum og að hafa eitthvað uppbyggilegt fyrir stafni heldur þeim 

uppteknum, getur veitt ákveðinn stöðugleika og gegnir mikilvægu hlutverki fyrir líkamlegt og andlegt 

heilbrigði þeirra og velferð. Með þátttöku til dæmis í íþróttum eða kórstarfi, aukast möguleikar barnsins 

að eignast vini og viðhalda vináttu, sem eykur líkur á samþættingu og möguleika barnsins að vera 

með börnum í eðlilegum lífsaðstæðum (Fazel, 2015; Tonheim, 2015; Svenson, 2010, Spicer, 2008) og 

færi á að þróa sjálfsmynd sína og efla sjálfstraust (Newbigging og Thomas, 2011). Einnig er talið að 

þátttaka í til dæmis leik, dansi og íþróttum geti veitt börnum ákveðna slökun og haft heilandi áhrif 

(Kalksma-van Lith, , 2007). Rannsókn Svenson (2010) sýnir að möguleikar barna til tómstundaiðkunar 

geti takmarkast af fjárhag fjölskyldunnar, tungumálaörðugleikum foreldra og barns auk þess sem 

skortur á viðeigandi klæðnaði eða búnaði getur hindrað þátttöku barna.  

4.3.6 Leikskóli og barnagæsla 

Líkt og skólinn, hefur leikskólinn mikilvægu hlutverki að gegna í lífi yngri barna. Foreldrar í rannsókn 

Dolan og Sherlock (2010) og Whitmarsh (2011) telja til að mynda leikskólann vera vettvang þar sem 

börnin gætu lært nýja hluti í tengslum við þroska og öðlast sjálfstraust, lært tungumálið og leikið við 

önnur börn. Einnig var leikskólinn talinn undirbúningur fyrir skólagönguna (Whitmarsh, 2011). 

Í rannsókn Tonheim og félaga (2015) er fjallað um sálfélagslegar þarfir barna sem upplifað hafa 

stríð en þar kemur fram að þar sem börn sem leita alþjóðlegrar verndar tala ekki tungumál innfæddra 

sé álitið mikilvægt að hafa skýrt skipulag og fyrirsjáanlegar rútínur til þess að stuðla meðal annars að 

öryggistilfinningu. Einnig kemur fram að þegar fjölskylda er á flótta reyna foreldrar að hafa börnin sem 

næst sér til þess að vernda þau og tryggja að þau aðskiljist ekki frá hvert öðru. Þar af leiðandi ætti ekki 

að þvinga börnin til þess að aðskiljast snemma í ferlinu þegar þau séu komin í nýtt land, heldur gefa 

þeim þann tíma sem þau þurfa til þess að öðlast öryggi í leikskólanum með samveru foreldra. Einnig 

hafa verið notaðar margvíslegar nálganir og aðferðir til þess að stuðla að sálfélagslegri vellíðan barna 

í leikskólanum í gegnum leiki og list, svo sem Joyful play (Tonheim ofl., 2015) og The sandplay 

programs (Rousseau og Guzder, 2008). 

Aðgengi að barnagæslu hefur einnig komið fram í rannsóknum sem mikilvægur þáttur fyrir börn og 

foreldra þar sem flestar fjölskyldur sem leita alþjóðlegrar verndar eru án stórfjölskyldna og vina 

(Newbigging og Thomas, 2011; Lewig o.fl., 2009). Í rannsókn Lewig o.fl. (2009) komu meðal annars 

fram tillögur um að stofna leikhópa þar sem börnin gætu leikið og foreldrarnir átt möguleika á að 

mynda tengls við aðra foreldra og einnig að virkja eldri einstaklinga innan sömu menningarhefða ef 
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þeir væru til staðar og þannig væri um leið stuðlað að auknum tengslum barnanna við eigin uppruna. Í 

rannsókn Newbigging og Thomas (2011) komu fram málefni tengd barnauppeldi einstæðra mæðra og 

ómættum væntingum á stuðningi frá félagsþjónustunni. Mæðurnar þurftu hvíld en höfðu vegna 

fátæktar ekki efni á frístundum eða barnapössun og þökkuðu þeim aðilum sem buðu ókeypis 

barnagæslu. Þær upplifðu sektarkennd, fannst börnin sín vera að missa af lífinu og tækifærum til 

félagslengra tengsla, sem gæti haft áhrif á velferð þeirra.  

4.4 Fjölskyldan 

Fjölskyldan er annar veigamikill áhrifaþáttur á sálfélagslega velferð og benda rannsóknir til að 

stuðningur fjölskyldunnar sé eitt mikilvægasta bjargráð barna og foreldra er leita alþjóðlegrar verndar 

(Björnberg, 2013; McFarlene ofl., 2011; Newbigging og Thomas, 2011; Sherlock og Dolan, 2010). 

Samvera fjölskyldunnar er að öllu jöfnu verndandi þáttur en ef virkni hennar og stuðningur er ekki sem 

skyldi, til dæmis vegna sálrænna veikinda, getur það haft áhrif velferð barna og foreldra (Eastmond, 

2010; MacFarlene ofl., 2011; Lauritzen og Sivertsen, 2012; Goosen, Stronks, Teeuw, Brilleslijper-

Kater og Kunst, 2014; Hosin, Moore og Gaitanou, 2006). 

 Þegar fjölskylda neyðist til að yfirgefa heimkynni sín og leita alþjóðlegrar verndar í öðru landi 

geta orðið miklar breytingar á virkni fjölskyldunnar, hlutverkum fjölskyldumeðlima og ákveðin 

endurskipulagning átt sér stað (McFarlene ofl., 2011). Hæfni flestra barna til þess að læra inn á nýtt 

samfélag, menningu og tungumál, möguleg sálræn vandamál fjölskyldumeðlima og takmarkandi reglur 

umsóknarferlisins um alþjóðlega vernd geta stuðlað að breyttum hlutverkum innan fjölskyldunnar 

(McFarlene ofl., 2011; Eastmond, 2010). Börn geta tekið að sér hlutverk fullorðinna (e. parentification 

eða adultification), sérstaklega ef annað foreldrið er eingöngu til staðar, og tekið meðal annars ábyrgð 

á yngri systkinum eða sálrænni líðan foreldris. Einnig er algengt að börn túlki fyrir foreldra sína þar 

sem þau eiga auðveldara með að tileinka sér tungumálið (McFarlene o.fl., 2011; Eastmond, 2010). 

Auk þess getur verið aukin ábyrgð og álag á öðru foreldrinu ef maki þess getur ekki sinnt 

foreldrahlutverki og lagt sitt af mörkum í fjölskyldulífinu og getur það haft áhrif á velferð barna og 

fjölskyldunnar í heild (Eastmond, 2010). 

 Reynsla af flótta og sú staða fjölskyldunnar að vera umsækjendur um alþjóðlega vernd með 

ótrygga framtíð í nýju samfélagi og menningu getur haft áhrif á samskipti innan fjölskyldunnar 

(Björnberg, 2013; Eastmond, 2010; Dalgaard og Montgomery, 2015). Það er einnig mjög mismunandi 

milli menningarheima hvernig samskipti eru almennt innan fjölskyldna og hvort og þá hvernig rætt sé 

um erfiða reynslu (Dalgaard og Montgomery, 2015; Lewig o.fl., 2009) sem undirstrikar mikilvægi 

menningarnæmni og skilnings þegar unnið er með fjölskyldum með flóttareynslu (Dalgaard og 

Montgomery, 2015). Foreldrar reyna oft að verja börn sín fyrir áhyggjum vegna skorts á úrræðum í 

hinu daglega lífi. Í rannsókn Björnberg (2013) kemur meðal annars fram að vernd frá slíkum áhyggjum 

væri eitt aðal hlutverk foreldra í þessum aðstæðum. Foreldrar í rannsókn Eastmond (2010) töldu 

meginhlutverk sitt að vernda börnin sín og veita þeim öryggi. Flestir vildu ekki tala um minningar og 

vandamál við börnin og ef barnið vildi ræða liðna reynslu fannst þeim oft betra ef barnið talaði við 

fagaðila.  „Virk gleymska“  og þöggun eru aðferðir sem eru notaðar í mörgum samfélögum til þess að 

takast á við áhrif stríðs og ofbeldis. Foreldrum fannst mikilvægara að veita börnum sínum stöðugleika í 
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aðstæðunum, huggun og líkamlega nánd þegar börnum þeirra leið illa í stað þess að líta til baka og 

ræða málin. Í rannsókn Björnberg (2013) kom fram að sum börnin sögðust vera í nánu sambandi við 

foreldra sína og að þau gætu rætt við þá um áhyggjur sínar. Það gaf þeim stundarfrið frá áhyggjum að 

geta talað um þær, en svo komu þær vissulega aftur. Einnig kemur fram í sömu rannsókn að börnin 

voru heilt á litið ekki viljug til þess að ræða við aðra um vandamál innan fjölskyldunnar og var 

meginástæðan sú að þau urðu raunverulegri fyrir vikið auk þess sem börnin reyndu að vernda foreldra 

sína og hlífa þeim fyrir eigin vandamálum. 

4.4.1 Foreldrahlutverkið í nýrri menningu 

Markmið foreldrahlutverksins eru almennt þau sömu þvert á menningu og fela þau í sér að vernda 

börn frá skaða, hjálpa þeim á þroskabrautinni og leiðbeina þeim siðferðislega. Hins vegar er 

mismunandi hvernig unnið er að þessum markmiðum út frá menningarlegu, efnahagslegu og 

félagspólitísku samhengi (Lewig o.fl., 2010). Þegar fjölskylda leitar alþjóðlegrar verndar í landi 

menningarlega og félagslega ólíkt fyrri reynslu getur það haft margvísleg áhrif á börn og foreldra, þar 

með talið upplifun á foreldrahlutverkinu. 

 Börn eru í flestum tilfellum fljótari að aðlagast nýrri menningu og samfélagi, þar með talið að 

ná tökum á tungumálinu í gegnum þátttöku í skóla og tómstundum (Lewig o.fl., 2009; Phillimore, 2011; 

Lauritzen og Sivertsen, 2012; Wiese, 2010). Í gegnum barnið geta foreldrar mögulega fengið aukin 

tækifæri á samskiptum við nýja samfélagið, menningu þess og kröfur. Það getur hins vegar falið í sér 

ákveðna þversögn að vera foreldri í nýju landi og má segja að ferlið feli í sér að vera annars vegar 

foreldri meðal foreldra í nýrri menningu en tilheyra svo hins vegar félagshópi sem hefur ef til vill ólík 

gildi og venjur í tengslum við barnauppeldi og kennslu í upprunalegri menningu. Þetta getur valdið því 

að foreldrar verða að fjarlægast gildum heimalandsins og takast á við þá áskorun að aðlagast nýju 

samfélagi sem væntir oft sömu hegðunar af þeim og hverjum öðrum samfélagsþegn (Wiese, 2010). 

 Viðhorf foreldra til nýrrar menningar getur haft áhrif á hvernig börnin takast á við nýja 

menningu (Wiese, 2010). Togstreita eða menningarátök geta átt sér stað innan fjölskyldna til að 

mynda ef börnin eru fljót að tileinka sér hefðir og siði nýrrar menningar, sem foreldrar telja ekki við 

hæfi (Lewig o.fl., 2009; Wiese, 2010; Whittaker o.fl., 2004) auk þess sem sjálfstæði og réttindi barna í 

vestrænum ríkjum eru meiri en víða annars staðar (Lewig o.fl., 2010; Whitmarsh, 2011). Í rannsókn 

Lewig o.fl. (2010) sem rannsökuðu áskoranir foreldrahlutverksins hjá foreldrum með flóttabakgrunn í 

Ástralíu kom fram að foreldrar upplifðu valdmissi, ergelsi og sorg vegna sjálstæðis ungmenna sinna og 

margir voru ekki vissir hver réttindi þeirra væru sem foreldrar. Hins vegar höfðu þeir minni áhyggjur af 

áhrifum menningar á yngri börnin þar sem töldu sig hafa ákveðinni sérstöðu að gegna gagnvart þeim 

þar sem þeir gætu notað uppeldisaðferðir sem samræmdust menningarhefðum þeirrra. 

Ögunaraðferðir milli heimalands og viðtökulands eru oftast ólíkar og foreldrar höfðu ekki alltaf 

þekkingu eða skilning á lögum og reglugerðum í tengslum við óviðeigandi líkamlegar refsingar, 

foreldrum fannst þeim skorta upplýsingar á viðeigandi foreldrahlutverki í nýju landi og viðurkenndum 

uppeldisaðferðum. Slíkt kemur einnig fram í rannókn Dolan og Sherlock (2010) og Newbigging og 

Thomas (2010). Í niðurstöðum rannsóknar McFarlene o.fl. (2011) má sjá sambærilega líðan foreldra 

en þeir upplifðu valdmissi og skorti á sjálfstrausti vegna uppeldis- og ögunaraðferða. Í nýrri menningu 
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og fundu þeir fyrir kvíða og uppnámi. Sumir foreldrar tóku gagnrýni á hefðbundnar uppeldisaðferðir 

sínar inn á sig og óttuðust að börnin yrðu tekin af þeim en fékk þetta mikið á foreldrana þar sem þeir 

höfðu reynt í mörg ár að koma börnunum sínum í öruggt skjól. Hins vegar kom einnig fram að eftir því 

sem tímanum leið urðu margir foreldrar færir um að þróa árangursríkar og menningarlega 

viðurkenndar uppeldisaðferðir með leiðsögn og stuðningi.  

 Í rannsókn Eastmond (2010) með foreldrum sem leituðu alþjóðlegrar verndar í Svíþjóð kom 

fram að foreldrahlutverkið breyttist í þessum aðstæðum þar sem uppeldið hafði minna vægi og ýmsar 

reglur urðu að víkja. Það sem skipti mestu máli fyrir foreldrana var mikilvægi þess að skapa börnum 

sínum nýja og örugga framtíð. Foreldrar upplifðu meðal annars valdmissi og sjálfsefa, fannst þeir vera 

háðir öðrum og hafa takmarkaða stjórn á aðstæðum fjölskyldunnar. Foreldrar upplifðu skömm þar sem 

þeir gátu ekki séð fyrir börnum sínum og veitt þeim efnislega hluti vegna fátæktar og samveru með 

jafningjum á jafnréttisgrundvelli. 

Foreldrar sem leita alþjóðlegrar verndar eru oft sviptir þeim grunntólum sem þeir þarfnast til að 

hugsa um börnin sín. Erfiðleikar með að fá vinnu, skortur er á tungumálakennslu og takmarkað 

fjármagn gerir það að verkum að margar fjölskyldur eru oftar en ekki fátækar og þeim mismunað. 

Einnig eru margir foreldrar að kljást við eigin áfallareynslu og með þessi vandamál í farteskinu er þeim 

ætlað að aðlagast nýjum og mjög ótryggum lífsaðstæðum í framandi menningu, tungumáli og 

væntingum í tengslum við hlutverk sitt sem foreldrar. Margvísleg einkenni í tengslum við andlega 

vanlíðan, s.s. einbeitingarskortur, erfiðleikar við að muna og kvíði getur gert erfiðar aðstæður enn 

erfiðari. Ætlast er til að þeir hugsi um börnin sín í aðstæðum sem eru mjög krefjandi og er það 

forgangsatriði hjá flestum foreldrum. Margir foreldrar standa sig mjög vel en kostnaðurinn getur verið 

mikill. Þar að auki eru foreldrar oft dæmdir af stjórnmálamönnum og fjölmiðlum sem glæpamenn og 

þeim ætlað að nota börnin sín fyrir hlífiskildi í eiginhagsmunapoti, ef þeir mótmæla brottvísun og því að 

fara til lands sem í þeirra tilviki getur jafnvel jafngilt dauðadómi (Vaage, 2014). 

4.5 Heilbrigði og líðan  

Upplifun og skilningur einstaklinga á heilbrigði er einstaklings- og menningarbundinn. Misjafnt er milli 

samfélaga hvaða aðferðir til lækninga og heilsueflingar eru viðurkenndar og notaðar, hvort sem um 

ræðir kvilla á líkama eða sál. Einnig fer skilningur á heilbrigði og veikindum eftir þroska einstaklingsins. 

Í rannsókn Ascher og Mellander (2010) lýstu börn t.d. skilningi sínum og reynslu af veikindum og 

heilbrigðisaðstoð. Yngri börnin tengdu veikindi að mestu við líkamleg einkenni, eins og kvef og hita en 

þau eldri nefndu andlega vanlíðan einnig sem hluta af heilbrigði og velferð. Börn og foreldrar hafa 

mjög ólíkan bakgrunn og reynslu á aðgengi og þjónustu heilbrigðiskerfsins í heimalandi sem getur litað 

þá sýn sem þau koma með í nýja landið um heilbrigðiskerfi (Ascher og Mellander, 2010). Notkun 

faglegra túlka er mikilvægur þáttur þegar börn og foreldrar með flóttabakrunn þurfa að leita til 

heilbrigðiskerfisins og að þjónusta og upplýsingar séu aðgengilegar (Seery ofl, 2015; Priebe, Sandhu, 

Dias, Gaddini o.fl., 2011; Ehntholt og Yule, 2006) því það sem hefur áhrif á nýtingu heilbrigðiskerfisins 

eru meðal annars lélegt eða flókið aðgengi, tungumála- og samskiptaerfiðleikar og mismunand sýn á 

veikindi og heilbrigði (Ascher og Mellander, 2006; De Anstitt o.fl., 2009; Colucci o.fl., 2015; Priebe o.fl., 

2011).  
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4.5.1 Líkamlegt heilbrigði 

Börn sem leita alþjóðlegrar verndar eru misjafnlega á sig komin hvað varðar líkamlegt heilbrigði, allt 

eftir eftir því hvaðan þau koma og hvað þau hafa þurft að takast á við. Líkamleg veikindi og vandamál 

eru algengari á meðal barna með flóttabakgrunn, sem tengist meðal annars sýkingum snemma á 

lífsleiðinni, afleiðingum vegna vandamála við meðgöngu, fæðingu og uppvöxt og margvíslega 

áhættuþætti (Vaage, 2014). Ungbarnaeftirlit og skimanir fyrir sjúkdómum getur verið ábótavant í 

heimalöndum og framkvæmd bólusetninga (Lynch og Cuninghame, 2000) auk þess sem mörg börn 

hafa ekki fengið heilbrigðisþjónustu í lengri tíma vegna ástands í heimalandi. Börn með flóttabakgrunn 

geta haft margvíslega líkamlega kvilla, svo sem niðurgang og iðraveiki, sníkjudýr í þörmum, 

vannæringu, líkamlega meiðsli vegna stríðs, ofsókna og flótta svo eitthvað sé nefnt (Perreira og 

Ornelas, 2011; Seery, Boswell og Lara o.fl.,, 2015). Því er mikilvægt að kanna hvaða bólusetningar 

börn hafa fengið og skima fyrir margvíslegum smitsjúkdómum, til dæmis berklum og sníkjudýrum í 

þörmum (Seery o.fl., 2015; Embætti Landlæknis, 2015). Einnig er vert að hafa umskurð stúlkna í huga, 

en slík afskræming á kynfærum getur haft margvíslegar afleiðingar eins og erfiðleika við þvaglát, tíðar 

sýkingar, verki og fleira (Seery o.fl., 2015). Mæta verður sértækum heilbrigðisþörfum barna á réttum 

tíma og á viðeigandi hátt. Mikilvægt er að skoða heilbrigði barna með flóttabakgrunn, eins og á við um 

alla einstaklinga, með því að líta til víðara samhengis og auðkenna þætti sem geta haft áhrif á 

heilbrigði, svo sem menntun, efnahagslega þætti og fjölskylduálag (Lynch og Cuninghame, 2000).  

 Hjern og Bouvier (2004) benda á að börn með flóttabakgrunn hafa mikilvægar þarfir m.t.t. 

heilbrigðis og verndar sem þarf að mæta á árangursfullan hátt. Barnalæknar og heilbrigðisstarfsfólk 

geta stuðlað að bættu heilbrigði og velferð þessara barna með því að tryggja aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu, burtséð frá því hvaða lagalegu stöðu börnin hafa, taka tillit til þeirra í stefnum og 

reglugerðum auk þess sem heilbrigðisstarfsfmenn geta verið mikilvægir talsmenn barnanna á 

margvíslegum vettvangi. 

4.5.2 Sálræn velferð 

Ólíkar aðferðir eru notaðar milli rannsókna til þess að greina og meta andlega líðan og kvilla hjá 

börnum með flóttabakgrunn sem gerir samanburð rannsókna torveldan. Mikil þörf er á samræmdum 

og viðurkenndum aðferðum og stöðlum til þess að gera samanburðinn marktækari (Bronstein og 

Montgomery, 2011). Rannsóknir sýna að algengt sé að börn og foreldrar með flóttabakrunn og sem 

leita alþjóðlegrar verndar þurfi að takast á við margvísleg áföll og vanlíðan og eiga á hættu að þróa 

með sér sálræn veikindi (Fazel o.fl., 2012; De Anstiss o.fl, 2009; Fazel o.fl., 2002; Hjern og Bouvier, 

2004). Áfallaatburðir geta haft áhrif á tilfinningalegan-, vitsmunalegan- og siðferðislegan þroska barna 

því þeir hafa áhrif á sjálfsskynjun þeirra og væntingar (Fazel og Stein, 2002). Áföll geta valdið brestum 

í vörn barna gegn neikvæðum þáttum og gert þau berskjölduð fyrir sálrænni vanlíðan. Þetta kemur þó 

yfirleitt ekki til vegna einnar afmarkaðrar reynslu heldur endurtekinna áfalla (Wiese, 2010; Goosen ofl., 

2014; Ehntholt og Yule, 2006; Fazel og Stein, 2002). Sum börn þróa með sér langvarandi einkenni 

sálræns álags þegar þau verða fyrir áföllum eða streituvaldandi atburðum en önnur ekki (Tonheim ofl., 

2015; Fazel og Stein, 2002). 
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 Vaage (2014) telur að börn sem leita alþjóðlegrar verndar séu útsett fyrir þrefaldri 

áfallareynslu. Í fyrsta lagi má nefna að börn með flóttabakrunn hafa mörg upplifað eða orðið vitni af 

ofbeldi af margvíslegu tagi fyrir flótta eða á meðan á flóttanum stóð sem getur haft áhrif á andlega 

velferð þeirra, s.s. að horfa á foreldri sitt pyntað, hvarf ættingja eða foreldramissir (Fazel og Stein, 

2002), pólitískar ofsóknir og fangelsun feðra (Bronstein og Montgomery, 2011; Fazel o.fl., 2012).  

 Í öðru lagi telur Vaage (2014) að börnin sé útsett fyrir því að búa með foreldrum sem eru 

mögulega sjálfir í áfalli sem getur haft áhrif á getu foreldranna til þess að sinna börnum sínum, vera til 

staðar og mæta þörfum þeirra. Foreldrar sem leita alþjóðlegrar verndar eru margir að kljást við 

afleiðingar mannréttindabrota, þvingaðra flutninga og sálrænna kvilla auk þess að takast á við 

foreldrahlutverk í nýju landi og streituvaldandi aðstæðum (Vaage, 2014) og getur andleg vanlíðan 

foreldra getur haft neikvæð áhrif á velferð barna (Goosen ofl., 2014; Lauritzen og Sivertsen, 2012; Van 

Ee, Kleber og Mooren; 2012; McFarlene ofl., 2011; Newbigging og Thomas, 2011; Hosin o.fl., 2006). 

Intergenerational transmission of traumatization er hugtak sem hefur verið notað til þess að lýsa því 

fyrirbæri þegar börn bregðast við áfalllareynslu foreldra sinna með einkennum sem svipa til 

áfallaviðbragða. Börnin hafa ekki endilega sjálf orðið fyrir áfalli en áfallið berst hins vegar til þeirra 

gegnum viðbrögð foreldranna og þeirra áhrifa sem þetta hefur á getu foreldranna til að vera til staðar 

og bregðast við þörfum barna sinna (Tonheim o.fl., 2015). Einnig hefur komið fram í rannsóknum að 

börn eru mjög næm á erfiðar aðstæður fjölskyldunnar og vanlíðan foreldra og afleiðingarnar geta verið 

þær að börnin fjarlægjast eigin þarfir og gera minni kröfur til foreldra sinna (Björnberg, 2013; 

Eastmond, 2010). Stuðningur foreldra og fjölskyldu skiptir því miklu máli fyrir velferð barna (UNHCR, 

1994; Sourander, 1998; Lauritzen og Sivertsen, 2012; Newbigging og Thomas, 2011). 

Fjölskylduíhutanir ættu að miða að því að efla getu umönnunaraðila til að umbera þá erfiðleika sem 

barnið er að takast á við og veita því stuðning og takast á sama tíma á við eigin vanlíðan í tengslum 

við reynslu af pyntingum og áföllum (McFarlene o.fl., 2011).  

Í þriðja lagi telur Vaage (2014) að þær nýju streituvaldandi lífsaðstæður sem börnin þurfa að 

takast á við sem umsækjendur um alþjóðlega vernd geti haft mikil áhrif á líðan þeirra og sálfélagslega 

velferð. Þessar aðstæður hafa meiri áhrif til langs tíma litið á barnið en til að mynda stríðsupplifun og 

má þar nefna álagsvalda eins og biðtímann eftir svari frá stjórnvöldum (Björnberg, 2013; Vitus, 2010; 

Fazel, 2002), atvinnuleysi foreldra, fátækt og tungumálaörðugleika (Fanning o.fl., 2001; Fazel, 2002), 

aðgengi að skóla (Mares og Zwi, 2015; Svenson, 2010) og búsetuskilyrði (Mares og Zwi, 2015; 

Kronick ofl., 2015; Smith og Lockwood, 2015; Svenson, 2010; Spicer, 2008) svo fátt eitt sé nefnt. 

 Samkvæmt rannsóknum geta einkenni andlegrar vanlíðunar verið margskonar svo sem 

einkenni kvíða, pirringur, einbeitingarskortur, eirðarleysi, erfiðleikar með svefn og líkamleg einkenni 

eins og höfuðverkur og kviðverkur (Faze og Stein, 2002; McFarlene o.fl., 2011), einkenni þunglyndis, 

hlédrægni, depurð, áhugamissir og verri skólaframmistaða (Faze og Stein, 2002; MacCarthy og 

Marks, 2010), og áhyggjur, sorg, hegðunarvandamál, afturför í þroska og upplifun að tilheyra ekki 

(McCarthy og Marks, 2010, Björnberg, 2013, MacFarlene o.fl., 2011; Fazel, 2002). Áfallastreituröskun 

kemur fram vegna álagsatburða eða skelfilegra atburða/aðstæðna. Einkenni áfallastreitu eru að 

forðast ákveðnar aðstæður eða áreiti, endurupplifa áföll sem kemur fram meðal annars með 

matröðum, sjónrænum minningum, tilfinningum um ótta og hjálparleysi og að lokum viðvarandi 
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einkenni um „ofurviðbrigðni“ sem felur í sér einbeitingaskort, órólega hegðun og að vera ör í skapi 

(Fazel, 2002). Einnig hefur komið fram mjög alvarlegt ástand hjá börnum (e. pervasive refusal 

syndrome) sem hafa upplifað mikil áföll og erfiðleika. Það felur í sér að börn neita meðal annars að 

nærast eða hugsa um sig, ganga, tala og sýna félagslega hlédrægni en þetta getur verið lífshættulegt 

ástand (von Folsach og Montgomery, 2006; Bondegard, 2005). 

Þrátt fyrir að rannsóknir sýni fram á að börn og foreldrar með flóttabakgrunn takist mörg á við 

andlega erfiðleika vegna aðstæðna sinna sýna rannsóknir einnig fram  á tiltölulega litla notkun 

geðheilbrigðiskerfisins (Colucci, Minas, Szwarc, Guerra og Paxton, 2015; De Anstiss o.fl., 2009). 

Ástæðurnar geta meðal annars verið menningarlega ólík sýn á geðheilbrigðiskerfið, einstaklingar 

þekkja ekki heilbrigðiskerfið í nýju landi, aðgengi, tungumálaörðugleikar og ótti við að geta ekki gert sig 

skiljanlegan, vantaust, upplifaðir fordómar og skortur á menningarnæmum aðferðum (Ehntholt og 

Yule, 2006; Colucci o.fl., 2015). Ungmenni í rannsókn Colucci og félaga (2015) gagnrýndu meðal 

annars sjúkdómsmiðaða virkni geðheilbrigðisþjónustunnar og bentu á mikilvægi þess að horfa á ferlið 

heildrænt, þ.e. að líta á ungmennið sem heild, bjóða samþætta meðferð með afþreyingu og vinna að 

persónulegum markmiðum.  

4.5.3 Þrautseigja 

Rannsóknir á og með einstaklingum með flóttabakgrunn hafa að mestu snúið að andlegri líðan þeirra, 

sálrænum áhættuþáttum og greiningum. Á síðustu árum hefur orðið vitundarvakning meðal 

rannsakenda á getu einstaklinganna til þess að veita viðnám í erfiðum aðstæðum og athyglinni í 

auknum  mæli beint að bjargráðum þeirra og þrautseigju. Í stað þess að einblína á sjúkdómsfræði ætti 

fremur að líta til þessara einstaklinga sem staðalímyndir þrautseigju þrátt fyrir mikil áföll og missi 

(Watters, 2014). Með slíku sjónarhorni er litið til einstaklinga með flóttabakgrunn sem virka eftirlifendur 

(e. active survivors) í stað fórnarlamba án atbeini (Ni Raghallaigh og Gillian, 2010). Margvíslegar 

skilgreiningar eru til yfir þrautseigju en flestar fela þær í sér getu einstaklinga og fjölskyldna til þess að 

veita viðnám gegn upplifuðu mótlæti og erfiðleikum sem þau telja að ógni og hafi skaðleg áhrif á 

velferð sína og jákvæða aðlögunhæfni þrátt fyrir áföll og erfiðleika (Björnberg, 2013; Sleijpen, Ter, 

Mooren o.fl., 2013; Raghallaigh og Gillian, 2010). Hins vegar telja sumir óviðeigandi að álíta sálræn 

vandamál barna með flóttabakgrunn sem skort á þrautseigju og að það ætti jafnvel að álíta slík 

vandamál sem eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum (Sleijpen o.fl.2013). Þrátt fyrir aukna áherslu 

og umræðu um þrautseigju barna með flóttabakrunn hafi átt sér stað þá vantar verulega rannsóknir á 

þrautseigju barna, þar sem tekið er tillit til og rannsakað hvaða skilning börn leggja sjálf í hugtakið og 

hvaða persónueinkenni þau telji mikilvæg til þess að geta tekist á við erfiðar aðstæður (Bronstein og 

Montgomery, 2013). Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna að þrátt fyrir erfiða reynslu barna þá 

virðist stór hluti þeirra veita viðnám við erfiðleikum (Bronstein og Montgomery, 2013; Löwen, 2006; 

Maegusuku-Hewett o.fl., 2007) og ungmenni eru oft úrræðagóð þrátt fyrir að takast á við margskonar 

erfiðleika (Ehntholt og Yule, 2006).  

 Aron Antonovsky setti hins vegar fram fram kenninguna um það sem hann kallaði 

salutogenesis model þar sem sambandið milli heilbrigðis, álags og bjargráða er skilgreint. Nálgunin 

miðar að því að rannsaka heilsueflandi þætti einstaklinga og velferð og var sett fram í mótvægi við 
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rannsóknir á veikindum og meinafræði (Antonovsky, 1996; Borwick, Schweiter, Vromans og 

Shakespeare-Finch, 2013). Athyglin beinist þar ekki að vandamálunum heldur bjargráðum og þeim 

úrræðum sem einstaklingar geta notað þrátt fyrir áfallareynslu, þ.e. reynt að efla enn frekar heilbrigða 

þætti einstaklingsins (Antonovsky, 1996). Samkvæmt Antonovsky er mikilvægt að einstaklingur sem 

upplifi líf sitt "samhangandi", þ.e.a.s. upplifi samfellu í líf sínu til þess að geta tekist á við lífið á 

árangusríkan hátt þrátt fyrir áhyggjur, kvíða og óvissu (Perren-Klinger, 2010). Tilfinning einstaklings 

um "samfellu" felur í sér þrjár megin þætti; Þekkingu og skilning á áhrifaþáttum á velferð og heilsu 

hans (e.comprehensibility), hæfni einstaklingsins og trú hans á eigin getu (e. manageability) og þá sýn 

sem einstaklingurinn hefur á merkingu og tilgangi þess sem hann tekst á við (e. meaningfulness) 

Sigrún Gunnarsdóttir, 2010; Antonovsky, 1996). Slík heilsueflandi náglun getur reynst gagnleg við að 

auðkenna úrræði umsækjenda um alþjóðlega vernd, þar með talið barna, og auka möguleika þeirra á 

viðhalda andlegu og sálvefrænu (e. psycho-somatic) heilbrigði eða jafnvel komast yfir áfallareynslu. Á 

þá leið er hægt að auka getu þeirra til þess að samþættast í nýtt samfélag ef fái þeir viðurkennda 

stöðu flóttamanns, eða hefja líf sitt að nýju í heimalandi verði þeim vísað úr landi (Perren-Klinger, 

2000). Bronfenbrenner (1986) hafði svipaða sýn þegar hann fjallaði um úrræði í fjölskyldum og kerfum 

umhverfis hana og sagði að mikilvægt gæti reynst að virkja þessi úrræði í stað þess að meðhönda 

fjölskylduna út frá meinafræði. 

4.6 Búseta og umhverfi 

Ófullnægjandi húsnæði getur haft neikvæð áhrif á velferð barna (McCarthy og Marks, 2010; Fazel og 

Stein, 2002; Lauritzen og Sivertsen, 2012) og tíðir flutningar. Niðurstöður Goosen o.fl. (2014) og 

Nilsen, Norredam, Christiansen, Obel, Hilden og Krasnik (2008) benda til að tíðir flutningar hafi áhrif á 

sálfélagslega velferð barna. Samkvæmt Goosen o.fl. (2014) eru áhrifin meiri á hjá viðkvæmum börnum 

sem hafa upplifað margt og styður sú niðurstaða fyrri vísbendingar um að uppsafnaðir erfiðleikar sem 

börn í leit að vernd þurfa að takast á við auki líkur á verri heilsufarsútkomu. Fagmenn í rannsókn 

Tonheim (2015) sem hafa áralanga reynslu af vinnu með börnum og foreldrum í leit að alþjóðlegri 

vernd lögðu mikla áherslu á það að tíðir flutningar hafi neikvæð áhrif á sálfélagslega velferð barna, 

sem eru nú þegar að takast á við fortíð og núverandi aðstæður, þar sem flutningarnir valda brotnu 

sambandi við vini og mikilvæga fullorðna einstaklinga í umhverfinu. Flutningur vina hefur einnig áhrif á 

börnin en þegar vinatengsl bresta á þennan hátt sem börn í leit að alþjóðlegri vernd upplifa getur það 

valdið því að barnið gefist upp á því að reyna að tengjast og byggja um sambönd við aðra. 

Í rannsókn Tonheim ofl. (2015) komu fram nokkrir þættir tengdir búsetu sem höfðu áhrif á 

sálfélagslega líðan barna. Þeir voru meðal annars að hafa möguleika á næði og einkalífi, almennar og 

góðar aðrstæður, að fjölskyldur þurfi að búa á sömu búsetumiðstöð og fullorðnir karlmenn og deila 

með þeim eldhúsi og baðherbergi, fjöldi íbúa í viðkomandi miðstöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega 

vernd og fjöldi flutninga. Þegar fjölskyldum er úthlutað leiguíbúð kemur fyrir að margir deili sömu íbúð 

og getur komið til átaka milli einstaklinga með mismunandi menningar- og trúarbakrunn (Tonheim, 

2015). Mæður í rannsókn Smith og Lockwood (2015) töldu að fjölskyldur ættu að fá að velja 

búsetustað t.d. vegna tengslanets. Í rannsókn Spicer (2008) á útskúfun og innlimun (e. inclusion) í 

tengslum við búsetu og kom fram að börn og foreldrar álitu öryggi mikilvægan þátt í félagslegri 

viðurkenningu og búseta í hverfum sem tóku vel á móti fjölskyldum með flóttabakrunn í takmarkaði 
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áhættu á fordómum og árásum og eftirlit nágranna veitti foreldrum vissa tryggingu á því að börnin 

væru örugg. Mörg börnin í rannsókninni töluðu um tengsl við nágrennið, upplifðu sig örugg og 

hamingjusöm, áttu vini og höfðu tækifæri á að leika með vinum sínum. Þau börn sem bjuggu í hverfum 

þar sem meiri fordómar og útskúfun ríkti fóru hins vegar á mis við slík lífsgæði. 

4.6.1 Gæsla barna og foreldra (e. detention) 

Víðsvegar í heiminum er það orðin venja fremur en undantekning að setja einstaklinga, þar með talið 

börn, sem leita alþjóðlegrar verndar í gæslu vegna ólögmætrar komu eða veru í landi. Sumstaðar nota 

ríkisstjórnir slíka gæslu sem aðferð til þess að takmarka óreglulega komu einstaklinga til landsins og 

umsóknir um alþjóðlega vernd. Þrátt fyrir að óregluleg koma til lands eða viðvera einstaklinga þar geti 

verið krefjandi verkefni fyrir ríkin þá er gæsla eða fangelsun ekki lausnin á þeim vanda (Needed, 2015) 

og þá augljóst að bestu hagsmunir barnsins séu ekki hafðir í forgrunni (Lorek o.fl., 2009). Samkvæmt 

alþjóðlegum lögum hafa einstaklingar rétt á að sækja um alþjóðlega vernd og vera „meðhöndlaðir“ 

með mannsæmandi hætti í slíkum aðstæðum. Það er því ekki ólögmætt að leita alþjóðlegrar verndar 

og því stríðir það gegn mannréttindalögum að setja eintaklinga sem sækja um vernd í gæslu fyrir þá 

einu sök að hafa komið inn í landið án leyfis (Needed, 2015). Í dag er gæsla eða fangelsun notuð í yfir 

60 ríkjum og þrátt fyrir að slík meðferð barna hafi verið fordæmd af Sþ og ýmsum 

mannréttindarsamtökum eru þessar aðstæður blákaldur veruleiki margra barna sem leita alþjóðlegrar 

verndar (Needed, 2015; Kronick, Cleveland og Rousseau, 2015). 

 Dvöl í gæslubúðum hefur gríðarleg áhrif á sálfélagslega velferð barna og foreldra, grefur 

undan mannlegri reisn þeirra, jafnvel þó hún eigi sér eingöngu stað í stuttan tíma (Needed, 2015; 

Mares og Zwi, 2015; Kronick o.fl, 2015). Lífið einkennist af aðskilnaði fjölskyldumeðlima, skertum 

aðgang að menntun og leikaðstöðu, bágborinni og ófullnægjandi heilbrigðisþjónstu, lélegri 

næringarstöðu, ströngu eftirliti og þröngri búsetu. Afturför í þroska hefur átt sér stað hjá börnum og 

margvíslega andleg einkenni og áhyggur koma í ljós samtímis sem aðstæðurnar grafa undan 

foreldrahæfni og niðurlægja foreldra (Mares og Zwi, 2015; Kronick o.fl., 2015; Lorek o.fl., 2009). 

Augljóst er að gæsla barna er sérstaklega alvarleg vegna þeirra miklu áhrifa sem hún getur haft á 

líkamlegan, tilfinningalegan og sálrænan þroska barna, jafnvel þrátt fyrir að þau fái að vera með 

fjölskyldu sinni. Alheimsstefna Sþ Beyond Detention 2014-2019 miðar að því að gera gæslu þeirra 

einstaklinga sem leita alþjóðlegrar verndar að undantekningu frekar en venju. Eitt af þremur 

markmiðum þessarar stefnu er að útrýma gæslu á börnum og settar hafa verið fram ákveðnar tillögur 

og verkferlar til hliðsjónar fyrir lönd til þess að samræmast þessari stefnu (Needed, 2015).  

4.7 Félagsþjónusta 

Þegar fjölskylda leitar alþjóðlegrar verndar í framandi landi, án stórfjölskyldu og vina og er háð hinu 

opinbera kerfi á meðan á umsóknarferlinu stendur eru margvíslegir þættir tengdir veittri þjónustu sem 

geta haft áhrif á upplifun og velferð fjölskyldunnar. Í rannsókn Cox (2011), Eastmond (2010) og Spicer 

(2008) komu til að mynda fram erfiðleikar foreldra að skilja flókið skrifræði og verklag í kringum 

félagsþjónustu og úrvinnslu umsókna. Í rannsókn Cox (2011) kom fram löngun foreldra til þess að 

félagsráðgjafarnir gæfu sér til tíma með þeim, útskýrðu verklag og ljáðu þeim eyra og áttu þeir erfitt 

með að skilja þann nauma tíma og hið verkefnamiðaða verklag sem var við lýði. Einnig kom fram að 
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foreldrar mátu mikils ef starfsmenn sem sýndu mannúðlega framkomu, sýndu menningu þeirra og trú 

virðingu, þæðu veitingar og myndu mikilvægar dagsetningar í trúarlífi fjölskyldunnar. Þrátt fyrir að 

félagsrágjafar þyrftu oft að útskýra nýjar væntingar sem gerðar voru til þeirra sem foreldra, 

uppeldisaðferðir og refsingar sem viðurkenndar eru í Bretlandi þá voru þeir félagsráðgjafar sem lögðu 

sig fram við að skilja og viðurkenna ólíkar menningarhefðir, sambönd og aðferðir mikils metnir á 

meðan hinir sem ekki sýndu slíka virðingu voru gagnrýndir. 

Hek, Hughes og Ozman (2012) benda á nokkur mikilvæg atriði í tengslum við þjónustu barna 

er leita alþjóðlegrar verndar og fjölskyldna, s.s. að velferð barnanna á alltaf að vega þyngra en 

innflytjendastefnur og að aðgengi að öruggri og viðeigandi búsetu, viðeigandi menntun, 

tilfinningalegum stuðningi og tómstundum séu lykillinn að velferð barna. Einnig kemur fram sú 

tilhneiging að börn sem leita alþjóðlegrar verndar í fylgd foreldra fái minni þjónustu en fygldarlaus börn 

og að þjónustuaðilar eigi að tryggja að unnið sé með fjölskyldunni í heild og útvega viðeigandi 

þjónustu í nánasta umhverfi hennar þegar það er mögulegt.  

Í leiðbeiningum SCIE (Social Care Institute for Excellence) sem gefnar voru út í Bretlandi vorið 

2015 eru útlistaðir þættir sem taldir eru stuðla að góðri félagsþjónustu sem efli velferð barna og 

umsækenda um alþjóðlega vernd almennt. Þar kemur meðal annars fram mikilvægi þess að veita 

þeim börnum sem taka að sér hlutverk fullorðinna viðeigandi stuðning, mikilvægi stuðnings og 

lagalegrar aðstoðar fyrir fjölskyldur í þessari stöðu og aðstoð við aðrar þarfir í samræmi við innfæddar 

fjölskyldur, þ.m.t. dagvistun og veikindi (SCIE, 2015) auk þeirra þátta sem taldir eru upp hjá Hek o.fl 

(2012) hér að ofan. 

Samkvæmt SCIE (2015) er mikilvægt að leggja áherslu á að horfa á umsækjendur um 

alþjóðlega vernd sem einstaklinga fyrst og fremst. Taka ber tillit til núverandi stöðu þeirra og 

framtíðarvæntinga, virða menningarlega sjálfsímynd og fyrri reynslu og verða viðbrögðin við 

félagslegum þörfum  einstaklinganna að vera mannúðleg og einstaklings-, réttinda- og lausnamiðuð. 

Einnig kemur fram að tryggja verði menningarnæma þjónustu sem geri umsækjendum um alþjóðlega 

vernd og flóttafólki kleift að nýta menningarlega sértækar stuðningsaðferðir, s.s.trúarlegar nálganir 

sem og að veita aðgengi að ráðgjöf og menningarlega viðeigandi geðheilbrigðisíhlutunum. Þar sem 

þarfir einstaklinga sem leita alþjóðlegrar verndar geta verið margþættar er lögð áhersla á að nota skal 

heildræna nálgun þar sem þverfagleg samvinna í forgrunni þar sem margar fagstéttir þurfa að koma 

að. Þegar börn og ungmenni eiga í hlut verður að viðurkenna þau sem börn fyrst og fremst, hafa bestu 

hagsmuni þeirra að leiðarljósi og fá fram álit þeirra sjálfra á vonum sínum, væntingum og líðan (SCIE, 

2015). Barnaréttarnefnd Sþ ítrekar einnig rétt barna á tjá sig um væntingar til skóla og heilbrigðiskerfis 

og eigin líðan sem og á öllum málefnum er þau varða (United Nations, 2009). 

Ekki hefur verið gerð rannsókn á reynslu barna og foreldra er leita alþjóðlegar verndar á 

Íslandi fram til þessa.Í þessari rannsókn er meginmarkmiðið  að varpa ljósi á reynslu og upplifun barna 

og foreldra sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi á móttökunni, íslensku samfélagi og áhrifaþáttum á 

sálfélagslega líðan. Í rannsókninni er gengið er út frá þeirri sýn að börnin séu sérfræðingar í eigin lífi 

og geti veitt marktækar upplýsingar um þarfir sínar og líðan. Einnig verður leitast við að kanna hvort 

réttindi barnanna séu virt hér á landi samkvæmt Barnasáttmála Sþ. 
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5 Aðferðafræði 

Hér er til rannsóknar reynsla og aðstæður barna og foreldra sem hafa leitað alþjóðlegrar verndar á 

Íslandi. Ástæða þess að rannsakandi ákvað að ræða bæði við börn og foreldra sem leita alþjóðlegrar 

verndar, þrátt fyrir að staða þeirra sé talin viðkvæm, er að hann telur að einstaklingarnir sjálfir séu best 

til þess fallnir að útskýra líðan sína og aðstæður en ekki eingöngu utanaðkomandi aðilar. Oft eru börn 

undanskilin í rannsóknum, sérstaklega börn í viðkvæmri stöðu og þar með talið börn sem sækja um 

alþjóðlega vernd (Lawrence, Kaplan og Dodds, 2015). 

5.1 Vettvangur  

Klassíska rannsóknaraðferð mannfræðinnar (etnógrafía) hefur í gegnum tíðina verið sú að fara utan í 

annan menningarheim, dvelja þar í einhvern tíma og upplifa vettvanginn og einstaklingana sem honum 

tengjast með því að horfa, hlusta, taka viðtöl, skrá vettvangsnótur o.s.frv. Rannsakandinn lifir þannig 

og hrærist í þeim heimi eða aðstæðum sem einstaklingarnir sem verið er að rannsaka búa í 

(Hammersly og Atkinson, 2007; Gupta og Ferguson, 1997). Markmiðið er að rannsaka þætti í lífi þeirra 

einstaklinga sem verið er að rannsaka, hvernig einstaklingar líta á þær aðstæður sem þeir eru að 

takast á við, upplifun þeirra af öðrum einstaklingum og sjálfum sér (Hammersly og Atkinson, 2007). Sú 

hugmyndafræði sem hefur verið við líði er að mismunandi menning finnist á mismunandi svæðum – 

bundið við landfræðilegar staðsetningar (Gupta og Ferguson, 1997). 

Á síðustu árum og áratugum hafa mannfræðingar í vaxandi mæli sagt skilið við þessar venjur 

hinnar upprunalegu vettvangsvinnu. Það er hægara sagt en gert að sökkva sér niður í samfélag þeirra 

sem verið er að rannsaka, eins og hefðbundin vettvangsvinna mannfræðinga gerir ráð fyrir. Því benda 

margir á aðrar leiðir til að þróa vettvangsvinnu mannfræðinga (Gupta og Ferguson, 1997). Staðreyndin 

er líka sú að menning er ekki bundin við ákveðinn stað heldur er hún fljótandi og færist á milli staða 

með fólki, t.d. með umsækjendum um alþjóðlega vernd og flóttafólki (Gupta og Ferguson, 1992). Það 

má segja að þetta eigi að vissu leyti við hvað varðar þessa rannsókn. Hún snýst um að fá fram 

upplifun barna og foreldra sem leita alþjóðlegrar verndar hér á landi, og koma þau inn í íslenskt 

samfélag frá öðrum menningarheimum. Ég fer því ekki á fjarlægar slóðir sem rannsakandi. 

Vettvangurinn í rannsókninni er hið íslenska samfélag, með öllum þeim lögum og reglugerðum, 

orðræðu og þjónustu sem innan þess býr. 

5.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Markmið eigindlegararannsóknaðferða miða að því að skilja þá merkingu sem einstaklingar leggja í 

fyrirbæri (gjörðir, ákvarðanir, viðhorf, gildi) hins félagslega heims sem þeir lifa í og skilja fyrirbæri í 

eðlilegu samhengi sínu. Það er meðal annars gert með því að kanna sögu þeirra, upplifun og reynslu. 

Úrtakið er yfirleitt fremur lítið, viðmælendur fáir og eru upplýsingar fengnar með nánum tengslum 

rannsakanda og þátttakenda, þar sem samskipti þeirra eru gagnvirk og þróast í gegnum viðtalið 

(Snape og Spencer, 2003).  
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Viðtöl eru hjarta félagsvísinda og telja margir að þau séu vinsælasta form þeirra við 

gagnaöflun (Esterberg, 2001). Skipta má viðtalsgerðum í þrjá flokka; stýrð viðtöl, hálfstýrð viðtöl og 

óstýrð viðtöl. Stýrð viðtöl eru á öðrum enda litrófsins, eru  formleg og hefur rannsakandinn nánast 

algjöra stjórn á viðtalinu og ferlinu (Esterberg, 2001; Whiting, 2008). Hálfstýrð viðtöl eða djúp viðtöl 

fela í sér mun minni stjórnun og stífleika en í stýrðum viðtöl. Markmiðið með slíkum viðtölum er að 

rannsaka viðfangsefnið á opnari máta og gefa viðmælendum kost á að tjá hugmyndir, skoðanir og sýn 

með eigin orðum og tjáningu (Esterberg, 2001). Segja má að hálfstýrð viðtöl séu í raun tilraun til þess 

að fanga að einhverju leyti þá stjórn sem formleg viðtöl fela í sér án þess að nota til þess lokaðar 

spurningar. Slík viðtöl eiga sér yfirleitt stað á fremur óformlegum vettvangi þar sem rannsakandi og 

viðmælandi setjast niður á rólegum stað, lausan við áreiti og truflun og þar sem viðmælandi upplifir að 

hann geti tjáð sig frjálst um tilfinningar og trúnaðarmál (Fife, 2005). Viðtöl við lítið úrtak einstaklinga 

gerir rannsakandanum kleift að komast að niðurstöðum sem eru sértæk fyrir þetta úrtak en gefur 

enduspeglandi eða útskýrandi dýpt á viðfangsefnið sem verið er að rannsaka (Davies, 2007). 

Viðmælendur fá  tækifæri til þess að móta eigin svör og viðbrögð við spurningum, jafnvel leiða viðtalið 

í aðra átt en búist var við (Fife, 2005) og geta slík viðtöl því tekið óvænta stefnu sem rannsakandinn sá 

ekki fyrir (Esterberg, 2001). Hálfstýrð viðtöl henta ekki öllum einstaklingum og geta slík viðtöl til að 

mynda verið erfið fyrir þá sem eru feimnir, hlédrægir eða eiga erfitt með að koma skoðunum sínum í 

orð (Fife, 2005). Taka verður tillit til að það getur tekið einstaklinga smá tíma að venjast því að segja 

frá eigin skoðunum, enda ekki allir sem eru vanir því. Þess vegna er mikilvægt að halda spurningunum 

áfram opnum og að þær séu orðaðar á þann hátt að viðmælendur skilji svo hægt sé að ræða þær og 

annað tengt þeim (Whiting, 2008). 

Óstýrð viðtöl eru óformlegasta gerð viðtala. Þau eiga sér oft stað á vettvangi, eru skyndileg og 

á opnara flæði orðaskipta sér stað í slíkum viðtölum. Rannsakandinn er yfirleitt ekki með undirbúnar 

eða tilbúnar spurningar heldur koma þær fram á staðnum og flæða inn í viðtalið. Flestir rannsakendur 

sem gera eigindlegar rannsóknir notast við hálfstýrð eða óstýrð viðtöl til þess að öðlast dýpri skilning á 

tjáningu viðmælandans. Eigindlegar rannsóknir fara að miklu leyti eftir frammistöðu rannsakandans 

sem spyrils sem og hæfileika hans sem greinandi þeirra gagna sem hann safnar (Esterberg, 2001). 

Í hálfstöðluðum viðtölum undirbýr rannsakandi yfirleitt eins konar viðtalsramma til að hafa til 

hliðsjónar í viðtalinu en það getur hjálpað rannsakandum að einblína á viðtalið. Viðtalsramminn 

inniheldur yfirleitt viðfangsefni og spurningar sem rannsakandi vill koma á framfæri og hugmyndir um 

eftirfylgnispurningar. Hins vegar fylgir rannsakandinn þessum viðtalsramma ekki til hlýtar heldur 

aðlagar spurningarnar í viðtalinu, bæði hvað varðar uppröðun og orðalag. Einnig er sumum 

spurningum sleppt og öðrum bætt við sem ekki koma fram í rammanum. Sumir útbúa tvo 

viðtalsramma, annars vegar langan þar sem farið er ítarlegar í spurningar og viðfangsefni sem 

rannsakandi notar til að undirbúa sig, og hins vegar stuttan sem er stutt samantekt á helstu 

viðfangsefnum viðtalsins (Esterberg, 2001). 

Rannsakandi útbjó tvo viðtalsramma fyrir viðtöl í þessari rannsókn, annars vegar viðtalsramma 

fyrir viðtöl við börnin og hins vegar fyrir viðtöl við foreldrana. Í fyrstu viðtölunum sem rannsakandi tók 

notaðist hann meðal annars við undirbúnar spurningar samkvæmt viðtalsrömmunum en misjafnt var 

hversu mikið þeim var fylgt eftir. Þegar leið á viðtalsferlið og öryggið orðið meira hætti rannsakandi að 

styðjast við þá.  
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5.2.1 Rannsóknir með börnum 

Þar til nýlega hafa börn verið útilokuð að mestu frá rannsóknum þar sem þau hafa verið álitin með 

minni reynslu, skorta raunsæi (e. less rational), vera háðari (e. more dependent) og minna hæf en 

fullorðnir (Crivello, Camfield og Woodhead, 2009; Montgomery, 2009). Á síðustu árum hafa hins vegar 

orðið ákveðin straumhvörf hvað varðar rannsóknir á börnum með auknum áhuga á að líta á börn sem 

virka gerendur í eigin lífi og einstaklinga sem geta gefið marktækar upplýsingar um eigið líf og reynslu  

(Punch, 2002; Einarsdóttir, 2007). Komið hafa fram þátttökunálganir og þróun á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum sem eru hannaðar til þess að rannsaka eigin reynslu og viðhorf barna, 

sérstaklega í tengslum við börn í viðkvæmri stöðu, þar með talið börn með flóttareynslu. Slíkar 

rannsóknir miða að því að staðsetja barnið miðlægt í rannsóknarferlinu byggt á þeim rökum að börnin 

séu gild uppspretta upplýsinga og fær um að gefa upplýsingar og viðhorf um eigið líf (Due, Riggs og 

Augustions, 2014). Börn með flóttareynslu eiga rétt á að segja hvað þeim finnst og hvernig þeim líður, 

hvort sem tjáning þeirra svipi til eða sé ólík tjáningu annarra barna og það verður að skapa þeim 

tækifæri til þess deila upplifun sinn og reynslu (Lawrence o.fl, 2015). 

Ákveðin tilhneiging hefur verið til þess að líta á rannsóknir með börnum sem eina af tveimur 

afgerandi nálgunum. Annars vegar að börn séu alveg eins og fullorðnir og nota rannsakendur þá sömu 

rannsóknaraðferðir og notaðar eru á fullorðna. Hins vegar að litið sé til barna sem algjörlega 

frábrugðin fullorðnum og þá er etnografía talin mest viðeigandi til þess að komast sem næst 

hugarheimi og sýn barnsins. Þó hefur verið bent á að  til sé annað sjónarhorn, sem felur í sér að börn 

eru álitin svipa til fullorðinna en búa þó yfir ólíkri hæfni. Slíkir rannsakendur hafa tilhneigingu til að nota 

rannsóknaraðferðir sem byggðar eru á hæfni barna. Hefur það leitt af sér margvíslegar og nýstárlegar 

aðferðir eða aðlagaðar aðferðir verið þróaðar, til að mynda notkun ljósmynda, teikninga og 

dagbókaskrifa svo fátt eitt sé nefnt. Hins vegar ætti ekki  að ganga út frá því sjálfkrafa að þessar 

aðferðir henti betur fyrir börn því taka verður tillit til samhengis og félagslegrar stöðu barnins. Sú sýn 

sem rannsakandi lítur barnæskuna og stöðu barnsins í samfélaginu hefur áhrif á hvaða skilningur er 

lagður í börn og barnæskuna og hefur einnig áhrif á val rannsóknaraðferða sem notast er við (Punch, 

2002). 

 Þátttaka barna í rannsóknum er mismikil og hafa sumir fræðimenn leitast eftir að skipta henni 

upp í nokkur stig. Holland, Renold, Ross og Hillman (2010)  skipta henni í fjögur stig: fyrsta stigið felur 

í sér þátttöku barna eingöngu gegnum rannsóknaraðferðirnar sjálfar, til dæmis þegar viðtöl eru tekin 

við börnin sjálf en ekki foreldra þeirra. Annað stig felur í sér að rannsóknaraðferðirnar eru aðlagaðar 

að börnunum og þörfum þeirra. Þriðja stigið felur í sér að börn eru meðrannsakendur, það er koma að 

hönnun rannsóknar, framkvæmd  og/eða túlkun niðurstaðna. Á fjórða stigi er um rannsóknir barna (e. 

research by children) að ræða þar sem börnin sjálf eru rannsakendur og hafa ábyrgðarhlutverki að 

gegna á framkvæmd rannsóknarinnar (sjá einnig Einarsdóttir, 2014).  

Samkvæmt skiptingu Holland o.fl. (2010) telur rannsakandi rannsóknina vera á stigi tvö, þar 

sem bæði voru tekin viðtöl við börnin auk þess sem stuðst var við ljósmyndir og teiknaðar myndir.  

5.2.1.1 Viðtöl við börn 

Það er margt sem hafa þarf í huga þegar tekin eru viðtöl við börn svo sem málfar, staðsetningu, aldur 

og form spurninganna sem notaðar eru. Þegar tekin eru viðtöl við börn er mikilvægt að hlusta 
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einlæglega á það sem þau segja og viðurkenna þeirra sjónarhorn sem fullgilt (Fargas-Malet, 

McSherry, Larkin og Robinson, 2010). Mælt er með þegar viðtöl eru tekin við börn, að gefa þeim færi á 

frjálsri frásögn í byrjun þar sem barnið fær þá tækifæri á að finna taktinn og koma sér fyrir og 

rannsakandinn fær smá tíma til þess að átta sig á frásagnarhefð barnsins.  Það er ráðlagt að  að byrja 

á að ræða þætti sem ólíklegt sé  að börnunum þyki ógnandi og þegar kemur að erfiðu umræðuefni er 

mælt með að byrja á þeim spurningum sem taldar eru minnst erfiðar og fikra sig þannig í átt að því 

erfiðasta. Mjög mikilvægt er að rannsakandinn fylgist með viðbrögðum barnsins og taki eftir ef tregða 

kemur upp í svörum þess við erfiðum spurningum (Fargas-Malet ofl., 2010). Gott er hugsa um viðtöl 

við börn frekar sem samtal og hafa í huga að börn hafa ekki sömu reynslu og fullorðnir, vita ef til vill 

ekki hvað viðtal er eða til hvers er ætlast af þeim (Einarsdóttir, 2007). Einnig er bent á á að ef skýrt sé 

að barn vilji ekki halda viðtalinu áfram, sé það virðingavert að ræða við það í örlitla stund til 

viðbótar,enda viðtalið svo á jákvæðum nótum og þakka því fyrir þátttökuna án þess að gefa í skyn að 

þetta hafi verið „tímasóun“ (Fargas-Malet o.fl., 2010). 

Mikilvægt er að rannsakandinn geri sér grein fyrir stöðu sinni þegar tekin eru viðtöl við börn 

(Montgomery, 2009) og að líkamstjáning hans getur haft mikil áhrif í viðtalinu. Líkamstjáning er 

mikilvæg og felur m.a. í sér að halda augnsambandi, kinka kolli og svo framvegis til þess að sýna að 

rannsakandinn sé að hlusta og heyri hvað þau eru að segja. Gæta þarf þess einnig að nota hvorki of 

flókin né ofur einföld orð, spyrja ekki leiðandi spurninga og þegar notaðar eru lokaðar spurningar ættu 

rannsakendur að fylgja þeim eftir til þess að fullvissa sig um svarið (Fargas-Malet ofl., 2010). Á 

endanum snýst þetta samt um hæfileika hins fullorðna til að þróa samtal og byggja upp traust 

samband. Það verður að hafa í huga að rannsakendur þurfa ekki einungis að vera færir í að byggja 

upp samtal við börnin heldur líka hliðverði eins og foreldra, kennara og félagsþjónustu (Punch, 2002). 

 Punch (2002) bendir einnig á að staðsetning viðtalanna er þáttur sem þarf að huga vel að. 

Flest rými eru miðuð við fullorðna þar sem börn hafa minni stjórn og þar af leiðandi getur verið erfitt að 

finna „barnarými“ til þess að framkvæma rannsóknina. Hins vegar mega rannsakendur heldur ekki 

ganga að því sem gefnu að börnin vilji endilega barnamiðað rými heldur gætu þau í raun og veru kosið 

að fullorðinn rannsakandi komi inn í umhverfi þeirra. Einnig skiptir miklu máli er að hafa ró og næði 

þegar viðtalið er tekið. 

5.2.1.2 Notkun ljósmynda og teikninga 

Í rannsókninni var, auk viðtala, notast við ljósmyndir og teikningar á ýmsan hátt. Upphaflega var 

markmiðið að taka viðtöl við börnin en biðja þau um að taka myndir á einnota myndavélar eða 

snjallsíma sem sum þeirra eiga, af þáttum í lífi þeirra sem skiptir þau máli og léti þeim líða vel eða illa. 

Með því fá börnin ákveðið vald á því hvað skal mynda og stjórna þannig hvaða ímyndir enduspegla líf 

þeirra og geta börnin upplifað slíka aðferð valdeflandi (Einarsdóttir, 2007). Myndatökur hafa verið 

notaðar í rannsóknum með börnum í þessum sporum og er tilgangurinn að nota myndirnar sem hvata 

að umræðuefni ef erfiðlega gengur í viðtalinu við barnið. Talið er árangursríkara ef börnin fái að taka 

myndirnar sjálf og túlka þær fyrir rannsakandann því sú merking og skilningur sem börnin leggja í 

myndirnar er mikilvægara en það sem myndað er (Fargas-Malet o.fl., 2010). 

Í rannsókninni var ákveðið að leggja það í hendur barna (og í samráði við foreldra) hvort 

börnin nýttu sér slíka ljósmyndun. Fá börn nýttu sér aðferðina, töldu það óþarfi því þau sögðust ekki 
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hafa áhyggjur af viðtalinu eða eiga erfitt með að tjá sig. Tvö barnanna tóku myndir, á stafræna 

myndavél rannsakanda sem þau fengu að láni, og áttu fjölskyldan, náttúran og skólinn hug þeirra. 

Nokkur börn og foreldrar sýndu hins vegar myndir sem þau áttu sjálf. Fjölskyldan og heimaslóðir skiptu 

þar mestu máli og voru myndirnar meðal annars af fjölskyldumeðlimum sem ekki voru á staðnum og 

lýstu söknuði. Í þau skipti sem börnin tóku myndir sjálf, fórum við yfir myndirnar og ræddum þær í lok 

viðtalsins vegna þess að viðtalið sjálft gekk það vel að í raun vantaði engan umræðuhvata.  

 Teikningar hafa verið notaðar sem aðferð fyrir börn til þess að tjá eigin skoðanir og reynslu 

(Einarsdóttir, 2007; Fargas-Malet o.fl., 2010 ), þ.m.t. börn með flóttabakrunn (t.d. McMillan, Ohan, 

Cherian og Mutch, 2015; Mares og Zwi, 2015). Þar til nýlega var megináhersla rannsakenda á það 

sem börnin teiknuðu en í dag hefur áherslan færst meira yfir í þá merkingu sem börnin leggja í 

teikningar sínar. Teikningar geta verið góður ísbrjótur, fengið börnin til  að slaka á og komið á samtali. 

Þær geta því virkað eins og „prompt“ eða hvati endurminninga og hjálpað börnum að skipuleggja eigin 

frásögn (e. narrative). Þessi aðferð stuðlar líka að aukinni stjórn yfir viðtalinu. Það eru þó líka 

vankantar á aðferð sem þessari, s.s. að það þykir ekki öllum börnum skemmtilegt að teikna. Eldri 

börnum gæti einnig fundist þetta vera barnaleg aðferð (Fargas-Malet o.fl., 2010).  

Rannsakandi ákvað að nota teikningar í viðtali við tvo yngstu þátttakendurna og sem höfðu 

tjáð áhuga á að teikna almennt. Í rannsókninni varð annað barnanna mjög upptekið af því að það 

teiknaði ekki nægilega vel og skilaði aðferðin því ekki tilætluðum árangri í það skiptið. Hitt barnið 

teiknaði á meðan á viðtalinu stóð, en rannsakandi bað það að teikna eina mynd af því sem skipti 

mestu máli í lífi þess og eina  eftir eigin vilja. Barnið teiknaði fjölskyldu sína á gleðistundu. Hins vegar 

sýndu nokkur börn teikningar sem þau höfðu teiknað ýmist heima eða skólanum og lýstu því sem fyrir 

augu bar – hæst bar fjölskyldan og mikilvægi hennar, eins og í tengslum við ljósmyndirnar.  

 Rannsakendur sem gera rannsóknir með börnum verða að vera hugmyndaríkir og nota 

aðferðir sem eru viðeigandi hvað varðar umhverfi og þau börn sem unnið er með á hverjum tíma. Þar 

sem ekki er til ein aðferð sem hentar öllum börnum eða aðstæðum þá er gott að hafa nokkrar til taks 

(Einarsdóttir, 2007). Það verður líka að líta til þess að aldur og þroski barna sem taka þátt í 

rannsóknum eru ekki algild heldur félagslega og menningarlega sértæk (Punch, 2002). 

5.2.2 Val á þátttakendum og gagnasöfnun 

Þátttakendur voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposeful sampling). Í slíku úrtaki eru þátttakendur 

valdir vegna þeirrar sérstæðu eiginleika sem þeir geta fært í rannsóknina, það er einstaklingar sem 

geta gefið hvað mestu mögulegu innsýn og upplýsingar hvað varðar viðfangsefnið sem rannsakað er. 

Þetta geta verið til dæmis félagsleg einkenni eða tengst sérstakri reynslu, hegðun og hlutverkum. 

Markvisst úrtak og veltiúrtak (e. snowball sampling) var notað við val á fagmönnum í viðtöl, þar sem 

einstaklingar sem er rætt er við benda gjarnan á aðra einstaklinga sem gætu haft eitthvað markvert 

fram að færa í rannsóknina (Ritchie, Lewis og Elam, 2003; Esterberg, 2002).  

Gagnaöflun átti sér stað á tímabilinu maí til desember 2015. Hafði rannsakandi samband við 

hliðverði sem aðstoðuðu hann við að komast í kynni við fjölskyldur sem leituðu alþjóðlegrar verndar á 

Íslandi. Höfðu þeir samband við fjölskyldurnar og ýmist kynntu fyrir þeim rannsóknina eða fengu leyfi til 

þess að túlkur hefði samband til þess að kynna rannsóknina. Eftir að fjölskyldurnar höfðu tekið afstöðu 

um að taka þátt var komið á kynningarfundi og viðtalstímar ákveðnir í kjölfarið.  
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Tekin voru hálfstöðluð viðtöl, 12 við börn, 10 við foreldra og sjö við fagmenn sem vinna að 

málaflokkum barna og foreldra sem sækja um alþjóðlega vernd hérlendis auk tölvupóstssamskipta við 

fleiri fagmenn. Viðtölin voru misjafnlega löng og voru þar nokkrir þættir sem höfðu áhrif, svo sem hvort 

um barn eða fullorðinn einstakling var að ræða en viðtölin við foreldra voru í öllum tilfellum lengri, og 

hvort notast var við aðstoð túlks. Í flestum viðtölum var túlkur viðstaddur og voru þau viðtöl frá einni 

upp í tvær klukkustundir. Foreldrarnir voru á aldrinum 25-60 ára og börnin voru á aldrinum 2-18 ára 

þegar þau komu til landins. 

Rannsakandi hitti hverja fjölskyldu tvisvar til þrisvar sinnum. Fyrsta samveran með hverri 

fjölskyldu fólst í því að kynna rannsóknina enn betur fyrir þeim, fá skriflegt, upplýst samþykki frá 

foreldrum og munnlegt samþykki frá börnunum, spjalla aðeins saman og mynda tengsl. Þessi samvera 

varði frá 30 mínútum upp í rúmlega tvær klukkustundir. Í annað skipti var tekið viðtal við foreldrið og 

stundum náði rannsakandi að hitta barnið aðeins og auka tengslin við það. Í þriðja skiptið var svo tekið 

viðtal við barnið. Ástæðan fyrir þessu fyrirkomulagi var að reyna að öðlast traust barnanna að 

einhverju leyti, þó þetta væru naumur tími saman í einu. Þegar rannsakandi hitti fjölskyldurnar tvisvar 

sinnum þá átti viðtal við foreldra sér stað í fyrstu samverunni eða bæði við foreldra og börn í síðari 

samverunni, vegna aðstæðna sem þá voru uppi og eftir ósk fjölskyldnanna. Auk þess voru systkini 

stundum saman í viðtali sem og foreldrar, en í öðrum tilfellum í sitthvoru lagi auk þess sem misjafnt var 

hvort báðir foreldrar eða annað tók þátt í rannsókninni. Í öllum viðtölunum voru foreldrar nálægt þegar 

viðtölin fóru fram við börnin og börnin oft í kringum foreldra í viðtölunum við foreldra. Þetta gerði það 

að verkum að rannsakandi ákvað í nokkrum tilfellum að leita ekki svara við ákveðnum spurningum 

sem hann taldi ekki við hæfi miðað við aðstæður. 

Viðtölin við fagmenn voru bæði ætluð sem rannsóknargögn en einnig fyrir rannsakanda að 

glöggva sig betur á þeirri þjónustu sem fjölskyldur sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi fá og 

hvernig aðstæður eru.  

 Algengstu aðferðirnar til þess að „geyma gögn“ eru notkun upptökutækja í viðtalinu, skrá niður 

minnispunkta eða nota myndbandsupptökuvélar. Notkun hljóðupptökutækis í viðtölum er árangursrík 

aðferð til þess að ná öllum þeim upplýsingum sem koma fram og eykur líkur á afslappaðri framkomu 

rannsakanda  þar sem hann er ekki fastur í því að skrifa niður minnispunkta á meðan viðtalinu stendur 

heldur getur einbeitt sér betur að spurningunum og svörum viðmælandans (Whiting, 2008). Í 

rannsókninni var í flestum tilfellum notast við hljóðupptöku, með samþykki viðmælenda, en í tvö skipti 

voru minnispunktar skrifaðir á meðan á viðtalinu stóð. Eftir afritun viðtalanna var upptökunum eytt og 

skrár læstar sem geymdu afrituð viðtöl.  

5.2.3 Gagnagreining 

Mælt er með að afrita viðtöl sem allra fyrst eftir að viðtal er tekið, á meðan það helst ferskt í minni 

rannsakandans (Esterberg, 2002). Í rannsókninni var leitast eftir að afrita hljóðrituð viðtöl samdægurs 

eða daginn eftir en viðtöl sem byggðu á viðtalspunktum voru skrifuð upp strax eftir að viðtölin áttu sér 

stað. Þegar gagnaöflun er lokið stendur rannsakandinn oft uppi með mikið magn gagna í höndunum 

sem þarf að vinna úr og koma yfir á skiljanlegt form (Crang og Cook, 2007). 

Greiningarferli eigindlegra gagna er líklega mest krefjandi þátturinn í rannsóknarvinnunni en 

það getur tekið langan tíma og reynt á athyglishæfni rannsakandans og þolinmæði (Priest, Roberts og 
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Woods, 2002a). Greiningarferlið felur í sér margskonar vinnu með ýmiskonar hjálpargögnum  til að 

sundurliða gögn, endurraða þeim, (endur)skoða samhengið og setja gögn saman á nýjan leik. Það 

lítur út fyrir að vera sjálfgefið að auðkenna þemu í eigindlegum rannsóknargögnum, en algengasta 

aðferðin til að ná þeim áfanga er grunduð kenning (e. grounded theory) (Crang og Cook, 2007; Priest 

o.fl., 2002) og var notast við þá greiningaraðferð í þessari rannsókn. Grunduð kenning felur meðal 

annars í sér að í upphafi rannsóknarferlisins er ekki lagt upp með fyrirfram ákveðnar kenningar heldur 

koma fram með tilgátur og kenning er síðan mótuð í greiningarferlinu sjálfu. Gagnagreining grundaðrar 

kenningar felur í sér að bera saman rannsóknargögnin sem aflað er, meðal annars samhliða því sem 

þeim er safnað. Notast er við þrenns konar kóðunaraðferðir sem hjálpa til við að sundurliða 

upprunalegu gögnin, gera sér hugmyndir úr þeim og endurraða á nýjan hátt. Þessir kóðunarferlar eru 

skilgreindir sem opin kóðun, öxlun kóðun og afmörkuð kóðun. 

Opin kóðun snýst um að lesa gögnin línu fyrir línu og reyna að einblína á hvað er að eiga sér 

stað í gögnunum skref fyrir skref og er marglesið er yfir gögnin til þess að ná öllu sem í þeim býr 

(Crang og Cook, 2007; Priest, Roberts og Woods, 2002b). Mælt er með að hafa góða spássíu beggja 

vegna textans og gott línubil svo auðvelt sé að skrifa inn á og gera athugasemdir. Rannsakendur nota 

oft mismunandi aðferðir til þess að merkja inn á kóða og þemu, svo sem fjölbreytta liti til þess að 

undirstrika kóða og þemu sem vísa til mismunandi fyrirbæra eða skammstafir og styttingar. Þessir 

kóðar geta átt yfir orð, línu, tilfinningu eða mikinn texta og geta margvíslegir kóðar verið nothæfir fyrir 

hvern hluta textans. Þessi frumkóðun felur aðallega í sér að brjóta upp gögnin, það er að taka gögnin í 

sundur og skoða aðskilda hluta út frá hinu ólíka og hinu sameiginlega. Sumir halda því fram að ekki 

þurfi, og í raun eigi maður ekki, að leita eftir mikilvægum þemum í frumgreiningu en aðrir segja að það 

sé ekki hægt að nálgast gögnin á svo saklausan og hlutlausan máta (Crang og Cook, 2007). 

Rannsakandi fylgdi þessu ferli að mestu eftir. 

Öxulkóðunin felur í sér að finna út og tilgreina hvaða tengsl eru á milli kóðanna, þar sem 

flokkun kóða og skipting í undir og yfir kóða á sér stað, með öðrum orðum að þemagreina 

rannsóknargöngin (Thornberg og Charmaz, 2011). Í greiningarferlinu eru gögnin þannig samþætt í 

þemu og undirþemu sem varpa ljósi á þau tengsl og helstu viðfangsefni sem komu fram við 

viðtölunum. 

Lokastigið í kóðuninni nefnist afmörkuð kóðun þar sem borin eru kennsl á einn til tvo 

meginflokka sem allir undirflokkarnir tengjast og að byggja síðan upp hugtakalegan ramma sem 

grunduð kenning er svo þróuð út frá. Þetta ferli er talið mest krefjandi. 

Lokamarkmiðið með notkun slíkra kóðunarferla er að leyfa kerfisbundinni, þéttri og útskýrandi 

kenningu að þróast. Hins vegar velja margir rannsakendur að setja niðurstöður sínar fram á 

þematengdan hátt, byggt í kringum flokka sem hafa verið þróaðir út frá aðferðum grundaðrar 

kenningar í stað þess að þróa „sanna“ grundaða kenningu (Priest o.fl., 2002a). Í þessari rannsókn 

verða niðurstöður gagnagreiningarinnar settar fram á slíkan hátt.  

5.3 Siðferðileg álitamál 

Það er ljóst að nokkur siðferðisleg álitamál koma upp í tengslum við rannsóknarverkefnið. 

Viðmælendurnir eru meðal annars börn sem hafa leitað alþjóðlegrar verndar hér á landi og foreldrar 

þeirra. Bæði börnin og foreldrarnir teljast einstaklingar í viðkvæmri stöðu (sbr. grein 2.15 í 
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vísindasiðareglum Háskóla Íslands) vegna stöðu sinnar sem umsækjendur um alþjóðlega vernd og 

þarf að huga vel að hagsmunum þeirra. Börnin eru í tvöfalt viðkvæmri stöðu, annars vegar sem 

umsækjendur um alþjóðlega vernd og hins vegar sem börn og um þau gilda því aðrar, eða réttara sagt 

strangari, reglur en fullorðna. Feimni eða vantraust geta haft áhrif og einnig geta fjölskyldumeðlimirnir 

sem bíða svars frá yfirvöldum ef til vill óttast að tjá eitthvað sem getur komið þeim illa eða telja að geti 

haft áhrif á úrvinnslu umsóknar þeirra (Tonheim ofl., 2015). Aðgengi að börnum í þessari stöðu getur 

verið að vissu leyti hindrað, þar sem leita þarf aðstoðar margvíslegra hliðvarða svo sem foreldra 

þeirra, félagsráðgjafa og annarra fagmanna. Þetta gekk þó vonum framar í rannsókninni og mikill 

velvilji fyrir hendi frá öllum aðilum, þar með talið börnunum. 

 Vísindasiðnefnd (2014) fjallar um þátttöku barna í rannsóknum skv. grein 2.5. í 

vísindasiðareglum Háskóla Íslands. Þegar börn taka þátt í rannsóknum er mikilvægt að hlustað sé á 

þau, þau tekin alvarlega og sjónarmið þeirra virt. Mikilvægt er að börn fái vernd miðað við aldur og 

þarfir og gæta þarf að hagsmunum þeirra. Einnig þurfa rannsakendur að hafa góða þekkingu á 

börnum og geta aðlagað gagnasöfnun og rannsóknaraðferðir að aldri og þroska barnanna.  

Rannsakandi hefur unnið með börnum frá unglingsaldri meðal annars börnum með fatlanir og 

sérþarfir auk þess sem hann hef unnið á legudeild Barnaspítala Hringsins og í Rjóðrinu, fyrst sem 

nemi og svo sem hjúkrunarfræðingur. Í starfinu sem hjúkrunarfræðingur hefur rannsakandi meðal 

annars hjúkrað börnum og sinnt foreldrum þeirra á afar erfiðum tímum og telur rannsakandi að reynsla 

hans í gegnum tíðina nýtist vel í rannsóknarvinnu með börnum er sækja um alþjóðlega vernd og geri 

hann betur í stakk búinn til þess að vinna með þeim og foreldrum þeirra. Einnig hef rannsakandi góðan 

aðgang að fagaðilum sem geta veitt mér aðstoð og ráðleggingar varðandi vinnu með börnum á 

erfiðum tímum.  

 Upplýst samþykki þarf frá börnum sem taka þátt í rannsóknum auk foreldra þeirra eða annara 

forráðamanna. Mikilvægt er að samþykkið sé gefið af frjálsum vilja, þ.e.a.s. að barnið sé ekki beitt 

þrýstingi og því sé gert ljóst að það hafi fullan rétt á því að hætta þátttöku hvenær sem er og geti 

neitað að svara (Visindasiðanefnd, 2014). Tekin var sú ákvörðun að útskýra rannsóknina fyrst vel fyrir 

foreldrum og börnum, í flestum tilfellum með aðstoð túlks. Upplýstu samþykkin voru í nær öllum 

tilfellum þýdd yfir á móðurmál fjölskyldunnar nema í þeim tilfellum þar sem fjölskyldumeðlimir töluðu 

ensku. Bæði börn og foreldrar fengu tækifæri á að spyrja vel út í rannsóknina áður en skrifað var undir 

upplýst samþykki, en leitast var eftir skriflegu samþykki foreldra fyrir hönd þeirra sjálfra og barnanna, 

en  eftir munnlegu samþykki hjá börnunum. Hafa þarf í huga að ungir flóttamenn eru oft ekki kunnugir 

rannsóknarferlum og hvað rannsóknir feli í sér og því mikilvægt að útskýringar séu góðar (Block, Warr, 

Gibbs og Riggs, 2012). Því lagði ég mig fram um að útskýra rannsóknina eins vel og unnt var. 

Stundum getur rannsóknin sjálf og/eða birting niðurstaðna hennar haft áhrif á þátttakendur 

rannsóknarinnar. Þátttaka einstaklinga getur myndað hjá þeim kvíða, eða aukið hann, og þegar fólk er 

fyrir í mjög streituvaldandi aðstæðum getur rannsóknin verið dæmd ósiðferðileg út frá þessu atriði 

(Hammersley og Atkinson, 2007). Regla 2.3. í vísindasiðareglum háskólans, Skylda að valda ekki 

skaða, fjallar um þetta viðfangsefni og þar kemur framað gæta verði þess að valda þátttakendum ekki 

skaða (líkamlegum/andlegum) eða neikvæðum afleiðingum. Í einhverjum tilvikum getur ávinningur 

rannsóknar verið það mikill að örlítill skaði sé réttlætanlegur, en þetta er viðfangsefni sem ber að taka 
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alvarlega (Hammersly og Atkinson, 2007). Einstaklingar sem leita verndar hafa oftar en ekki lent í 

margvíslegum hremmingum á leið sinni og geta þjáðst af áfallastreituröskun, kvíða eða annarri 

vanlíðan og geta átt í erfiðleikum með traust á ókunnugum. 

Ásetningur rannsóknarinnar var ekki að spyrja sérstaklega út í fyrri reynslu barna og foreldra 

heldur frekar sálfélagslega líðan og þætti sem hafa áhrif á þau eftir komuna til Íslands. Þó verður 

rannsakandi að vera viðbúinn því að fyrri reynsla viðmælenda komi upp í einhverjum viðtölum, en 

upprifjun slíkra áfalla getur haft áhrif á líðan fólks. Því er mikilvægt að rannsakandi veiti viðmælendum 

sínum þann möguleika að leita til fagaðila ef rannsóknin hefur neikvæð áhrif á líf og heilsu þeirra. Tveir 

sálfræðingar voru til staðar fyrir viðmælendur ef þeir vildu leita sér aðstoðar eftir viðtölin en 

rannsakanda fannst mikilvægt að hafa einn fagaðila af hvoru kyni. Einnig er mikilvægt að hafa í huga 

að tryggja eins og kostur er, að ekkert sem fram kemur hjá viðmælendum og í ritgerðinni sé rekjanlegt 

og geti haft neikvæð áhrif á einstaklingana né hópinn „umsækjendur um alþjóðlega vernd“ í heild sinni. 

Í þessari rannsókn er reynt að standa vörð um persónuvernd einstaklinga m.a. með því að 

kyngreina hvorki börnin né foreldrana og taka þjóðerni þeirra ekki fram auk annarra þátta. Einnig geta 

komið fram önnur mál í sambandi við trúnað þegar rannsóknir með börnum eru gerðar, t.d. forvitni 

foreldra og áhyggjur þeirra af velferð barnins (Fargas-Malet o.fl., 2010). Í rannsókninni voru spurningar 

ætlaðar foreldrum og börnum mjög svipaðar og var það tekið fram í kynningu rannsóknarinnar auk 

þess sem foreldrar voru oft nærri þegar viðtölin við börnin áttu sér stað. 

Farið hefur verið yfir álitamál í rannsóknaraðferðum með börnum hér fyrr í kaflanum, þ.e.a.s. 

hvaða rannsóknaraðferðir séu viðeigandi fyrir börn og hvar sé best að framkvæma viðtöl. Það er erfitt 

fyrir rannsakendur að skilja fyllilega sjónarhorn barna þrátt fyrir að hafa verið barn sjálfir þar sem 

fullorðnir gleyma, aflæra og yfirgefa eðli barnamenningarinnar (Punch, 2002). Við það má þó bæta að 

það er ákveðið siðferðislegt álitamál sem getur komið upp við notkun myndavéla í rannsóknarvinnu. 

Myndatakan getur valdið siðferðilega áleitnum spurningum hvað varðar trúnað, þar sem ekki er hægt 

að fá upplýst samþykki allra sem munu e.t.v. birtast á myndunum (Fargas-Malet o.fl., 2010). Að mati 

rannsakandans var of áberandi fyrir börnin að vera með gular, einnota myndavélar þannig að þau börn 

sem vildu taka myndir notuðu ýmist eigin síma til myndatöku eða fengu lánaða stafræna myndavél í 

einkaeigu rannsakanda. Annað sem rannsakandi í rannsóknum sem þessum þarf að hafa í huga er 

hlutverk hans sem rannsakanda og það valdaójafnvægi sem er milli hans og viðmælanda hans sem 

eru börn (Montgomery, 2009).  

Menningarmismunur viðmælenda og rannsakanda, mismunandi fjölskylduhættir og hlutverk sem og 

tungumálaerfiðleikar eru nokkuð sem rannsakandinn þarf vera meðvitaður um  (Björn og Björn, 2004). 

Það getur án efa verið erfitt fyrir bæði rannsakandann og viðmælandann að hafa túlk sem milligöngulið 

í viðtalinu og má ætla að það hafi einhver áhrif á það sem er sagt og ekki sagt. Mikilvægt er að 

rannsakandinn kynni sér vel hvernig ræða eigi við einstaklinga með aðstoð túlks (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2008) Fengnir voru túlkar frá tveimur túlkaþjónustum hér á landi og gekk samstarfið í 

heildina mjög vel. Það var töluvert aukið álag að taka viðtöl, sérstaklega við börnin, með aðstoð túlks 

auk þess sem kostnaður var umtalsverður. 

Rannsóknaraðilum og fræðimönnum ber ekki saman um það hvort viðeigandi og siðferðilega 

rétt sé að veita einstaklingum þóknun sem taka þátt í rannsókn. Stundum er því haldið fram að 
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rannsókn feli í sér nýtingu á þeim sem eru rannsakaðir , þ.e.a.s. að einstaklingar gefi upplýsingar sem 

eru notaðar af rannsakanda en fái lítið sem ekkert í staðinn (Hammersley og Atkinson, 2007). Það 

getur bæði verið fórnarkostnaður og ávinningur fyrir einstaklinga að taka þátt í rannsóknum og slíkt 

verður að meta í hverju tilfelli fyrir sig.  

Rannsakendur sem vilja varpa ljósi á upplifun barna fá oft þá spurningu hvort það sé 

„raunverulega“ hægt að trúa þeirri reynslu sem börnin lýsa. Algengt er að fólk álykti að börn ljúgi eða 

geti ekki greint á milli raunveruleikans og draumóra. Vissulega geta börn, líkt og fullorðnir, logið af 

ýmsum ástæðum t.d til þess að forðast að tala um erfið viðfangsefni, segja það sem þau halda að 

rannsakandinn vilji heyra eða vegna skammar, ótta eða löngunar til þess að koma vel fyrir. Það hefur 

komið fram að lygar og undanskot (e. evasions) eru ólíkegri þegar rannsakendur hafa byggt upp traust 

samband við börnin, en það á ekki minna við um fullorðna (Punch, 2002). Rannsóknin fékk jákvæða 

umfjöllun hjá Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands og Persónuvernd. 
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6 Niðurstöður 

Aðalástæðan fyrir því að foreldrar ákveða að leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi er fyrst og fremst 

hagur barnanna, það er að segja að skapa þeim betri og öruggari framtíð. Þrátt fyrir að það skapi 

ákveðið öryggi fyrir fjölskyldurnar að komast til Íslands þá eru margvíslegir þættir sem hafa áhrif á líf 

og sálfélagslega velferð barna og foreldra á meðan unnið er úr umsókn þeirra um alþjóðlega vernd. 

Hér á eftir verða megin niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og settar fram í sjö þemum: 

Móttaka og þjónusta, biðtíminn, óvissan og framtíðarsýn, skólinn, félagsleg tengsl, andleg líðan, 

fjölskyldan og Ísland og íslenskt samfélag. 

6.1 Móttaka og þjónusta 

Komudagurinn til Íslands var flestum mjög minnisstæður. „Við vorum mjög stressuð þegar við 

komum... þegar þú kemur í nýtt land þá veit maður ekki hvernig mótttakan verður, hvernig manni er 

tekið“ var lýsing barns þegar það rifjaði upp komu sína til landsins og fyrstu dagana. Margir aðrir 

viðmælendur, sérstaklega foreldrar og eldri börnin, höfðu sömu sögu að segja og sögðu álagið við 

komuna til landsins hafa verið mikið. Hræðsla við mótttöku, brottvísun og óvissu auk slæmrar reynslu 

af stjórnvöldum í heimalandi voru nefndir sem álagsvaldar. Foreldri sagði: „Við vorum undir miklu álagi 

því við vorum að koma í nýtt land og það er erfitt, miklir erfiðleikar í okkar landi ... og við veltum fyrir 

okkur hvort stjórnvöld myndu skilja vandamál okkar“ en annað foreldri lýsti upplifun sinni á þann veg 

að: „Í hjarta mínu var ég hrædd ... í mínum huga voru þarna víkingar og ... en á endanum var það ekki 

þannig“.  

 Misjafnt var hvort fjölskyldurnar sóttu um alþjóðlega vernd hjá lögreglunni á Keflavíkurflugvelli, 

hjá lögreglunni í Reykjavík eða Útlendingastofnun og hvort það væri gert strax við komu til landsins 

eða nokkrum dögum síðar. Almennt var talað vel um viðmót og viðtökur lögreglumanna og kom það 

mörgum fjölskyldumeðlimum á óvart þar sem þeir þekktu aðra verri hlið á lögreglumönnum í 

heimalandi. Nokkur börn sögðust hafa verið mjög hrædd við lögregluna, þar sem þau yfirfærðu atferli 

lögreglumanna og slæma reynslu í heimalandi eða annars staðar á leiðinni til Íslands, yfir á lögregluna 

á Íslandi. Sum börnin ætluðu ekki að þora inn á lögreglustöðina eða til lögreglunnar á 

Keflavíkurflugvelli en hins vegar var hræðslan nokkuð fljót að brá af þeim þegar þau sáu hver raunin 

var. Foreldri brosti þegar það lýsti upplifun fjölskyldunnar á þann veg að:  

 

Það var alveg yndislegt og við höfum aldrei átt svona samskipti við lögreglu áður ... að hún 

geti verið svona hlý og góð ... og það létti bara mikið að hitta hana. Þetta kom börnunum á 

óvart, samskipti lögreglunnar ... þau vildu fyrst ekki fara inn, þau voru hrædd.  

 

Í einu tilfelli talaði þó barn um að hafa upplifað lögreglumenn sem harðneskjulega til að 

byrja með og situr hræðsla frá því atviki ennþá í barninu. Hjá lögreglunni voru meðal 

annars tekin fingraför og myndir af fullorðnum, og stundum myndir af börnunum, 
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vegabréfin tekin og tekið stutt viðtal við foreldrana en ekki var talað við börnin. Misjafnt 

var hvort börnin voru með í viðtalinu eða ekki.  

 Upplifun fyrstu dagana var misjöfn meðal fjölskyldnanna. Flestir sögðu þá hafa verið erfiða, til 

að mynda vegna óvissu og aðrir sögðu þá hafa verið erfiða en samt auðveldari en búist var við. Barn 

lýsti upplifun sinni á þá leið að: „Fyrst hugsaði ég, ég vissi að við værum að byrja nýtt líf ... bjóst við að 

þetta yrði betra og hingað til hefur það ræst ... eins og ég hafði ímyndað mér“. Foreldri orðaði reynslu 

sína þannig að:  

 

Við vorum frekar hissa á móttökunni, á góðan hátt. Við vissum að það væru gæslubúðir (e. 

detention camps) í mörgum löndum þar sem fólk getur ekki ferðast frjálst ferða sinna en það 

var ekki hér. Við nutum ákveðins frelsis í umsóknarferlinu, vorum hluti af samfélaginu að 

vissu leyti, ekki útilokuð frá því eins og í gæslubúðum. Fengum mikla hjálp ... húsnæði, 

lögfræðiaðstoð, fría menntun, tungumálakennslu og frítt í sund. Þetta er að vissu leyti skref í 

að aðlagast samfélaginu. Erum mjög þakklát. 

 

 Frelsið og að fá að vera staðsett innan samfélagsins var mikill kostur að mati foreldra og barna og að 

fá að búa með fjölskyldu sinni í eigin íbúð. Þegar fjölskyldurnar höfðu hafði lagt fram umsókn um 

alþjóðlega vernd fengu þær tímabundið húsnæði á hóteli eða gistiheimili þar til viðkomandi sveitafélag 

eða Útlendingastofnun hafði fundið viðeigandi húsnæði. Síðan tekur við hinn langi biðtími. Flestir 

sögðust ánægðir með lögfræðingana sína, að auðvelt væri að nálgast upplýsingar hjá þeim og kunnu 

þeim bestu þakkir. Einhverjir foreldrar töldu þó að lögfræðingarnir hefðu of mikið af málum á sínum 

snærum og eitt foreldri sagði: „Lögfræðingarnir eru að gera sitt allra besta ... en það er erfitt að sjá um 

þetta allt ... margir að koma ... þeir gera sitt besta“.  

 Þrátt fyrir langa bið og þá erfiðleika sem fylgja henni fyrir fjölskyldurnar þá gætti samt ákveðins 

skilnings hjá sumum eins og kemur fram hjá einu foreldrinu: „Ég veit að stjórnvöld eru að vinna í því 

að stytta tímann og það er gott að það sé verið að vinna í þessum þáttum, að það sé vilji fyrir hendi“. 

Flestir foreldrar töluðu um að þeir óttuðust brottvísun, óttuðust að stjórnvöld hefðu ekki fullnægjandi 

skilning á vandamálum þeirra og óskuðu sér að yfirvöld settu sig í spor þeirra og sýndu skilning. Slíkt 

mátti sjá á ummælum foreldra á borð við: „Ég sé að þetta er líka mjög erfitt hér og að þau skilja ekki 

vandamál okkar ... ef þau hugsa dýpra um vandamál okkar þá geta þau skilið okkur“; og „..bið fólk að 

setja sig í okkar spor ... þetta tekur svo langan tíma ... við erum í lausu lofti yfir einhverju já og nei“. 

Foreldri hafði þó orð á því að það gæti ekki ímyndað sér „annað land sem væri jafn vel undirbúið undir 

svona ferli og Ísland“. Á meðan einstaklingar og fjölskyldur bíða svars frá Útlendingastofnun þá sinnir 

félagsþjónusta þess sveitarfélags þar sem fólkið er staðsett flestu sem viðkemur daglegu lífI en einnig 

hefur Útlendingastofnun þurft að taka þjónustuhlutverk að sér á síðustu vikum og mánuðum vegna 

aukins fjölda eintaklinga sem sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi. Í því felst meðal annars að finna 

viðeigandi húsnæði, koma börnum í skólakerfið, kynna fyrir þeim tómstundir ef slíkt er í boði, útvega 

Bónuskort og sýna hvar Bónus er að finna sem og bókasöfn, sundlaugar og slíkt. Einnig hafa 

fjölskyldunar aðgengi að strætó sér að kostanaðarlausu. Rauði krossinn kemur auk þess að 
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margvíslegum málefnum þessara fjölskyldna, svo sem með fjölskyldusamverum, skipulögðum ferðum 

og samveru á hátíðisdögum svo eitthvað sé nefnt. 

Fjölskyldurnar báru starfsmönnum og þjónustu félagsþjónustunnar vel orðið og vildu koma á framfæri 

þakklæti fyrir allt sem gert hafði verið fyrir þau. Eitt foreldri sagði:  

 

Starfsmenn sveitarfélagsins aðstoðuðu mikið og voru mikil hjálp. Hægt var að leita til þeirra 

vegna vandamála, þau reyndu alltaf að leysa þau vandræði sem komu upp. Sumt var hægt 

að leysa strax, annað ekki hægt að leysa strax, en þau reyndu. 

 

Eitt foreldri sem var í þjónustu annars staðar sagði: „Þeir sem þjónusta eru að reyna að gera sitt besta, 

gera rétt ... en þau hafa ekki nægan tíma ... en þau spyrja mig hvort við séum með einhver vandamál“. 

En þrátt fyrir að flestir væru þakklátir og ánægðir komu einnig fram nokkrir þættir sem sumum fannst 

að betur mættu fara. Foreldrum fannst erfitt að vera upp á aðra komnir og öðrum háðir, upplifðu sig 

uppáþrengjandi og töldu sig ónáða með því að bera fram spurningar og leita eftir aðstoð. Þetta gat 

orðið til þess að fjölskyldan fór á mis við ýmislegt, eins og til dæmis að börnin fengju hlý föt, viðeigandi 

sértæka þjónustu og fleira. Lýsingar á borð við: „Ég er mjög þakklát(ur) fyrir þá aðstoð sem við höfum 

fengið ... en ég er treg(ur) til að biðja um aðstoð ... finnst eins og við séum að ónáða skiluru, það er 

erfitt“ komu fram. Annað foreldri tók svo til orða: 

 

... við erum ekki ein hér, það eru svo margir að koma og biðja um vernd og það er svo 

erfitt að biðja um hjálp ... og ef við fáum það ekki þá eru kannski aðrir sem þurfa meira á 

þessu að halda eða eitthvað svoleiðis. Ef það kemur ekki þá kemur það ekki. Ef það kemur, 

þá bara takk fyrir mjög mikið. Okkar menning er þannig að það er ekki verið að biðja um 

hjálp, sérstaklega í heimalandinu þegar maður veit að maður fær hana ekki. Núna er ríkið að 

gefa okkur fyrir mat. Það er mikið, heilmikið. Og við fáum íbúð. Við erum mjög þakklát. Við 

viljum ekki betla um neitt, það er óþægilegt. 

 

Í viðtölum kom það óbeint fram að það skorti stundum eftirfylgni og einhvers konar upplýsingaflæði. 

Nokkrir foreldrar þurftu að ýta verulega á eftir ýmsum málum sjálfir sem þeim fannst erfitt, til dæmis að 

fá ekki nægar upplýsingar um skólagöngu barnanna og mögulegar breytingar á búsetu. Eitt foreldri 

taldi að „það vanti almennt meiri félagsþjónustu ... bara svona stuðning ... t.d. að það komi 

starfsmaður heim og spyrji hvort það vanti dót eða föt fyrir börnin ... og athuga hvernig öllum líði ... það 

er svo erfitt að biðja“.  

 Reynslan af heilbrigðiskerfinu var almennt nokkuð ólíkt því sem börnin og foreldrar voru vön 

frá heimalandinu. Felstir töluðu um að hér væri meiri tækni og betri læknisþjónusta. Eftir komu til 

landsins, misjafnt eftir hversu langan tíma, fara börnin í skoðun á Barnaspítala Hringsins þar sem 

framkvæmd er líkamsskoðun og teknar eru blóðprufur, athugað er með bólusetningar, sníkjudýr í 

þörmum og fleira en þessi skoðun þarf að eiga sér stað áður en þau fara í skóla. Flest börnin töldu 

upplifun af þessari heilbrigðisskoðun góða fyrir utan almenna hræðslu við nálar og slíkt. Flest voru 

börnin hraust og höfðu mörg hver ekki þurft að leita til heilbrigðisþjónustunnar aftur en þau sem höfðu 
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þurft þess fannst heimsóknirnar hafa gengið vel. Barn taldi lækna hér á landi „meira vakandi einhvern 

veginn ... læknar skoða öðruvísi hérna ... en við höfum ekki farið oft til læknis hér ... við förum ekki til 

læknis ef við erum með kvef“. Túlkar voru viðstaddir flestar skoðanirnar en eitt barn nefndi að það 

hefði ekki verið túlkur og sagði: „... við reyndum að tala ensku ... þetta var óþægilegt“. Einnig kom fram 

í viðtali við eitt foreldrið að barn þess, tiltölulega ungt, hefði þurft að túlka í læknisheimsókn þar sem 

ekki var hægt að fá túlk í það tiltekna skipti. Foreldri barnsins sagði það hafa gengið vel en stundum 

gerðist það að barnið færi í stríðnisham og segði bara eitthvað og því erfitt að treysta alltaf á slíka 

túlkun. 

 Foreldrar töluðu alla jafna vel um heilbrigðiskerfið og þeir sem höfðu þurft að leita sér aðstoðar 

báru heilbrigðisstarfsfólki og aðstöðu vel söguna. Hins vegar sögðu nokkrir foreldrar að það væri ansi 

langt ferli og stundum erfitt að nálgast pappíra til þess að komast til læknis með börnin, því það þarf 

fyrst að fá uppáskrifaða pappíra hjá félagsþjónustunni áður en farið er til læknis og flestir eru háðir 

strætó til að komast leiðar sinnar. Eitt foreldri lýsti upplifun sinni á eftirfarandi hátt: „Mér finnst 

heilbrigðiskerfið mjög flókið, hvernig eigi að nálgast þjónustuna. Ég er hrædd(ur) við að barnið verði 

veikt á Íslandi. Það er erfitt að fara til læknis, þetta er eitt af því erfiðasta í lífi mínu hér á Íslandi“. 

 Þegar fjölskylda fær stöðu flóttamanns eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum á Íslandi verður 

umtalsverð breyting á lífi þeirra. Í umsóknarferlinu hafa fjölskyldurnar aðgang að upplýsingum og 

félagsþjónustu en fljótlega eftir að kennitölurnar eru komnar í hús þurfa fjölskyldurnar að standa á 

eigin fótum og borga allt sjálfar. Fæstir eru með vinnu og lífið getur orðið mjög erfitt þrátt fyrir að 

fjölskyldurnar þurfi ekki lengur að takast á við óvissu tengda biðtímanum. Foreldri sagði:  

 

Mikill léttir að fá að vera áfram á Íslandi, maður getur hafið lífið og orðið hluti af samfélaginu. 

En það er mikill munur að vera í ferlinu og eftir samþykkið. Þegar maður er í ferlinu þá er 

séð um alla hluti, læknisþjónustu, íbúðir, föt ... en um leið og maður fær leyfið þá þarf maður 

að standa á eigin fótum. Finna íbúð sjálfur, borga allt sjálfur. Það er stórt stökk. Það er hátt 

leiguverð og erfitt að fá vinnu. 

 

Einnig kom fram að hjá öðru foreldri að: 

 

... það vantar smá meiri aðstoð frá félagsþjónustunni. Ég er mjög þakklát(ur) fyrir allt og 

þakka Íslandi kærlega fyrir. Þetta er erfitt fyrir alla flóttamenn. En þrátt fyrir að vera með leyfi 

þá finnst okkur við þurfa stuðning og hjálp til að komast inn í allt. 

6.1.1 Börn og umsóknarferlið um alþjóðlega vernd 

Það komu einnig fram nokkrir þættir tengdir umsóknarferlinu sjálfu um alþjóðlega vernd og 

félagsþjónustunni sem snúa að börnunum. Þegar fjölskyldur sækja um alþjóðlega vernd þá þurfa 

foreldrarnir að fara í viðtöl til að mynda hjá lögreglunni, Útlendingastofnun og lögfræðingum auk 

samskipta við félagsþjónustu. Í viðtölum bæði við börn og foreldra kom fram að ekki var talað við 

börnin eða leitast eftir upplýsingum hjá þeim heldur var í langflestum tilfellum eingöngu talað við 

foreldrana. Sumum fannst þetta í lagi en aðrir voru á því að gott væri ef talað væri við börnin sjálf í öllu 
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ferlinu og einna helst í tengslum við félagsþjónustuna. Þetta átti meðal annars við andlega velferð og 

hvernig barninu gengi að fóta sig í nýjum aðstæðum. Barn sagði: „það hefur enginn spurt mig hvernig 

mér líður“ og þetta kom einnig fram beint eða óbeint í samtali við hin börnin. Vissulega voru börnin 

ávörpuð þegar þau hittu starfsmenn og velvild í þeirra garð var greinanleg en ekki var um náin 

samskipti að ræða. Einhverjum börnum fannst að eftirfylgni með þeim mætti vera meiri, til dæmis 

hvernig þeim gengi að fóta sig í samfélaginu, mynda félagsleg tengsl og fleira. Eitt barnanna orðaði 

þetta svo: 

 

Mér finnst mikilvægt að börn sem hafa komið hingað og hafa orðið fyrir áfalli hafi einhvern 

með sér, leiðbeinanda eða ráðgjafa ... til að fylgja málunum eftir. Sem myndi kannski hitta 

þau 2-3x í viku til að spjalla og sjá hvernig gangi ... að aðlagast ... það gæti verið 

einhver…aldurinn er afstæður ... sem veit hvernig það er að vera að ganga í gegnum þetta 

... annað hvort einhver sem hefur verið í sömu sporum eða einhver sem er með mjög 

víðan sjóndeildarhring og gæti skilið mann. Hvort sem hann er ungur er ekki. 

 

 Einnig kom fram meðal nokkurra barna og foreldra að barnvæn aðstaða væri ekki til staðar hjá öllum 

þeim aðilum sem fjölskyldan þurfti að hitta í umsóknarferlinu. Á sumum stöðum væru bækur eða 

kubbar fyrir börnin en á öðrum stöðum væri ekkert. Starfsmenn reyndu þó eftir fremsta megni að dreifa 

athygli barnanna á þeim stöðum með því að gefa börnunum blað og penna til að skrifa og sumir 

foreldrar voru með síma sem börnin gátu skoðað á meðan. Sum börnin töldu gott ef það væri betri 

aðstaða fyrir börn í boði, það myndi aðeins draga úr streitu. Eitt barnanna sagði svo frá: „Það var 

gangur og svo viðtalsherbergi fyrir lögreglumennina og foreldra mína. Ég beið á ganginum þar til þau 

kláruðu. Þetta tók svolítið langan tíma og það var mjög niðurdrepandi að sitja með áhyggjur og gera 

ekkert í langan tíma“. Annað barn samt fram að „..þó það væri sérherbergi fyrir börn, myndi ég samt 

vera hrædd(ur) ... “. 

 Foreldri sem á fremur ung börn lýsti upplifun sinni á eftirfarandi hátt: 

 

Það er svolítið erfitt að vera með börn hjá löggunni, mikið ónæði. En lögreglan var góð, gaf 

mér séns, sögðu mér að slaka á og ekki stressa mig. Mín skoðun er sú og ég bið um að 

það væri sérherbergi eða barnahorn hjá lögreglunni og Útlendingastofnun og einhver sem 

getur tekið á móti börnunum og leikið við þau, sérstaklega ef þau eru ung. Starfsmenn 

voru samt voða góðir og sögðu mér ekki að stressa mig, en þetta er erfitt. Líka erfitt fyrir 

svona ung börn að hlusta á þetta. 

 

 Börnunum fannst mikilvægt að geta eignast vini, verið með vinum sínum meðal annars í 

frístundum og lifa sem eðlilegustu lífi. Þeir sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi fá ekki 

kennitölu, hvorki börn né foreldrar, nema þeir fullorðnu sem hafa fengið vinnu en þeir fá 

tímabundna kennitölu. Sumum börnum fannst erfitt að hafa ekki kennitölu og sögðu 

kennitöluleysið aðgreina sig frá öðrum börnum og hindra þátttöku þeirra, en þetta hafði meira 

áhrif á eldri börnin en þau yngri: „Maður getur ekki gert neitt nema hafa kennitölu ... ég finn, það 
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vantar eitthvað í mig, eitthvað sem aðrir hafa en ekki ég“. Annað barn lýsti upplifun sinni á þann 

hátt að: „Það hefur mikil áhrif að hafa ekki kennitölu. Það skiptir svo miklu máli, þú ert ekki hluti 

af þjóðinni og tilheyrir engu og engum hóp ef þú ert ekki með kennitölu ... þú ert ekki neitt í 

samfélaginu“. Vöntun á kennitölu hefur meðal annars áhrif á tækifæri barnanna til þess að fara í 

sumarvinnu eða stunda tómstundir eins og félagar þeirra í stað þess að sitja heima 

aðgerðarlaus. Barn sagði: „Já, það er ofboðslega mikilvægt að geta farið út að vinna, ekki bara 

til þess að fá pening heldur líka út af þessu aðlögunarferli, akkúrat þetta ... að geta farið út, 

eignast vini og tekið þátt í samfélaginu“.Foreldri sagði í tengslum við barnið sitt: „Ég sé að 

barninu langar að gera allt, leggja sig fram í skólanum og frístundum ... en það er alltaf 

þröskuldur því það vantar kennitöluna“. 

6.2 Biðtíminn, óvissan og framtíðarsýn 

Biðtíminn eftir svari Útlendingastofnunar á umsókn fjölskyldunnar um alþjóðlega vernd kom fram sem 

einn aðal álags- og áhrifaþáttur á sálfélagslega velferð fjölskyldnanna en misjafnt er hversu lengi þær 

hafa þurft að bíða. Sumar fjölskyldur hafa verið hérlendis í nokkrar vikur eða mánuði, aðrar yfir ár og 

jafnvel lengur en biðtíminn hefur mikil áhrif á foreldrana og börnin á margvíslegan hátt. Margir foreldrar 

og börn lýstu álaginu við það að horfast í augu við óvissuna, oft og tíðum tilbreytingasnauðan 

hversdagsleika sem biðtíminn hafði í för með sér og áhyggjur af framtíðinni. Einnig skein í gegn 

upplifunin á því valdleysi sem fjölskyldumeðlimir, sérstaklega foreldrarnir, voru að takast á við að 

framtíð fjölskyldunnar væri ekki í þeirra höndum heldur í höndum utanaðkomandi aðila og að eitt lítið 

orð, já eða nei, gæti skipt sköpum um líf þeirra og framtíðarmöguleika barnanna. Eitt foreldri lýsti 

biðtímanum á eftirfarandi hátt: 

 

Biðin skapar mikið álag fyrir okkur og börnin ... þetta er eins og sjúkdómur. Börnin hafa 

áhyggjur og það er ekki gott að geta hugsað mikið um það hvað við eigum að gera ef við 

verðum send til baka. Það er ekki gott fyrir börnin, að hugsa alltaf um það. 

 

Börnin fara ekki varhluta af áhrifum biðtímans og höfðu orð á því hvernig áhrif hann hefði á þau sjálf, 

foreldra sína og fjölskylduna í heild. Börn frá 12 ára nefndu biðtímann sem álagsvald en foreldrar 

reyndu oft að vernda yngri börnin með því að segja þeim ekki allan sannleikan um aðstæður 

fjölskyldunnar. Til að mynda sagði eitt barnið: „Þetta hefur gríðarlega mikil áhrif á okkar líf, því okkar líf 

veltur á einu svari. Framtíðin hræðir mig svolítið auðvitað. Það fer allt eftir því hvað þeir segja“.  

 Augljóst er að biðtíminn liggur þungt á foreldrum og mörgum barnanna og því lengur sem þau 

hafa þurft að bíða því meiri örvæntingu mátti merkja hjá þeim. Til dæmis sagði foreldri sem hefur þurft 

að bíða í töluverðan tíma eftir niðurstöðu:  

 

Það er nefnilega dálítið erfitt, það eru lög og reglur í hverju landi. Það væri ekki eins erfitt ef 

það væri sagt eftir 2-3 mánuði að maður þyrfti að fara. En núna erum við búin að vera miklu 

lengur en það þá er erfitt að fara. Það er miklu erfiðara fyrir barnið ... fram að því að við fáum 
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já eða nei er barnið að reyna að aðlaga sig að Íslandi. Og ef svarið er nei! ... Þetta er eins og 

að gefa barninu sleikjó og rífa hann svo af því og segja: Þú mátt ekki sleikja hann lengur.  

 

Biðtíminn og óvissa um framtíð fjölskyldunnar hafði mikil áhrif á andlega velferð fjölskyldumeðlima í 

nær öllum fjölskyldum. Streita og álag voru tíðrædd sem og áhyggjur og margvísleg sálræn einkenni 

komu fram hjá foreldrum og börnum. Eitt foreldrið átti erfitt með að halda aftur af tárunum þegar það 

sagði:  

Ég fer út að labba ... þetta er andlega mjög erfitt ... svo kem ég til baka og horfi á barnið og 

þetta er svo mikil óvissa og ég bara veit ekki hvað ég geri ef við fáum neikvætt ... bara hef 

ekkert að fara. Þetta er orðinn vítahringur og ég er bara orðinn svo þreytt(ur) á þessu öllu 

saman ... En ég get ekkert gert, við erum í lausu lofti.  

 

Annað foreldri sagði: „Barnið mitt hefur sagt við mig ... hvað á ég að gera ef okkur verður 

neitað ... lífið getur bara endað þá! “. 

 Margir lýstu hvernig áhyggjur vegna langs biðtíma hafði áhrif á svefn þeirra. Eitt barnið sagðist 

ekki geta sofið „því ég er að hugsa eitthvað neikvætt ... Neikvætt í sambandi við óþolandi bið ... að vita 

ekki hvað verður“. Foreldri hafði svipaða sögu að segja“ ...ég var alltaf hrædd(ur), það komu nætur þar 

sem ég gat ekki sofið“. Óttinn við að verða vísað úr landi er yfirvofandi vá hversdagslífsins. Það komu 

meðal annars upp áhyggjur um hvernig staðið yrði að brottvísun, til dæmis hvort fjölskyldan gæti geti 

fengið niðurstöðuna endurskoðaða, tíma til að undirbúa sig fyrir brottför og kveðja. Eitt foreldri hafði 

heyrt að erlendis fengi fólk bara nokkrar mínútur eða klukkustundir til þess að taka sig til áður en þeim 

var vísað úr landi. Það lýsti áhyggjum sínum á eftirfarandi hátt:  

 

Í hvert skipti sem einhver bankar þá erum við hrædd um að þetta sé einhver að láta okkur 

vita að við megum ekki vera áfram ... einhver sem tekur okkur í burtu ... og ef svarið verður 

neikvætt þá get ég ekki sagt hvað verður. Ég ber ábyrgð á fjölskyldu minni og það er undir 

mér komið hvert við förum þá. Ég bara veit ekki hvað við gerum ef fjölskyldan verður send til 

baka. 

 

 Það má segja að sérhver dagur feli í sér ákveðið tómarúm og hversdagsleikinn er oft 

tilbreytingasnauður, sérstaklega hjá foreldrunum. Flest barnanna fara í skólann og sum hafa einnig 

aðgang að tómstundum að einhverju tagi og hafa auk þess eignast einhverja kunningja eða vini. Með 

því að hafa eitthvað fyrir stafni verður biðin ekki eins erfið og það léttir einnig á foreldrum að börnin 

hafi tækifæri til þess að hitta önnur börn og fá útrás. Hins vegar eiga foreldrarnir erfiðara uppdráttar 

þar sem erfitt er að fá vinnu á meðan á umsóknarferlinu stendur og þeir hafa lítið við að vera á daginn 

sem veitir ótakmarkaðan tíma þess að þess að hugsa um fortíð, nútíð og óvissa framtíð. Sumir 

foreldrar voru vanir því að vinna langa vinnudaga í heimalandi sínu og bið án vinnu er því mikil 

breyting á þeirra lífshögum. Eitt foreldrið sem talaði um breytingu á hverdagslífinu sagði: „Bara eins og 

þú sérð okkur núna ... ekkert að gera ... nema við tökum göngutúra um ... og dorgum stundum ... 

annars ekkert að gera“. Allir foreldrarnir sögðust vilja vinna fyrir fjölskyldu sinni en ekki að „lifa á 
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kerfinu“. Foreldri lagði áherslu á að það væri ekki „svona einstaklingur sem vill vera heima ... ég vil 

fara að vinna, ekki nota peninga frá félagsþjónstunni en það er erfitt að fá vinnu“. Annað foreldri 

útskýrði að það væri vandamál að fá vinnu og hafa ekki meðmæli, það væri „mjög erfitt að vera nýr í 

öllu“. Foreldri sagði ákveðinni röddu að ef þau mættu vera áfram á Íslandi vildu þau fara strax að vinna 

ef það væri hægt: „ ... við erum með hendur og fætur og heilsu“. Einnig sagði foreldri atvinnuferlið vera 

“langt og strangt ferli, mikið af pappírum og þarf að endurnýja oft“.  

 Börnin upplifðu einnig þennan leiða, þau höfðu lítið við að vera um helgar og sumum fannst 

sumar- og jólafrí erfið tímabil því þá var frí í skólanum og dagarnir oft langir. Langur biðtími hafði 

einnig áhrif á skólagöngu barnanna. Sum börn lögðu sig alla fram við að læra og aðlagast eins hratt 

og unnt var og mátti skynja þá von að góð frammistaða þeirra myndi auka líkur fjölskyldunnar á 

jákvæðu svari. Hins vegar getur óvissan um framtíðina einnig haft letjandi áhrif á nám og skólagöngu 

eins og eitt barnið benti á: „Ef ég fengi að vita að ég mætti vera áfram á Íslandi þá myndi ég gera 

meira í skólanum, læra tungumálið betur og læra meira í skólanum“. 

 Hjá þó nokkrum kom upp sú umræða hvernig áhrif það hefði á fjölskylduna ef umsókn þeirra 

um alþjóðlega vernd yrði samþykkt eða hún fengi dvalarleyfi á Íslandi á öðrum forsendum. Eitt barnið 

ljómaði þegar það sagði „ég veit hvernig við fjölskyldan myndum öll bregðast við ... faðma og kyssa 

alla! Finn það strax að það verður eitthvað gott sem gerist ef við fáum að vera hér!“. Foreldri tók í 

sama streng og sagði: „Ef ég myndi fá svona fréttir að við fengjum vernd hér og gætum búið hér áfram 

- það væri mjög gott fyrir krakkana ... það myndi létta rosalega mikið“. 

 Framtíðarsýn viðmælenda var misjöfn. Augljóst var að margir áttu erfitt með að ræða 

framtíðina og einkenndist umræðan hjá flestum af óvissu, hræðslu og þeirri staðreynd að þeim gæti 

verið vísað úr landi en einnig mátti greinar vonarneista inni á milli. Þeir höfðu mikinn tíma til þess að 

hugsa um allt það sem hafði gerst og hvað gæti gerst ef fjölskyldan fengi synjun og var nútíðin og 

möguleg framtíð mjög lituð af fortíðinni. Eitt foreldrið sagði: 

  

Við vitum bara ekkert um stöðuna okkar né framtíðina okkar. Hvernig hún liggur fyrir okkur ... 

þetta er búið að vera mjög erfitt. Krakkarnir vilja náttúrulega fá að læra tungumálið og spjalla 

við fólk ... við kunnum ekki að segja neitt ... og við þurfum bara að fara eftir skipunum. 

  

 Annað foreldri lýsti því að sjá í raun enga framtíð og að fjölskyldan væri „bara í lausu lofti, þetta er svo 

mikil óvissa“. Börnin höfðu líka sínar áhyggjur af framtíðinni og sagðist meðal annars eitt barnið vera 

„hrætt við framtíðina ... hræðsla hvað verður um okkur“. Sumir reyndu þó að halda í vonina og líta 

fram á við með jákvæðni í huga þrátt fyrir allt. Barn lýsti líðan sinni gagnvart framtíðinni með 

eftirfarandi orðum: 

  

Ég get verið jákvæð(ur) út í framtíðina, stundum verð ég neikvæð(ur) ... en ég er hrædd(ur) 

að sjálfsögðu því við höfum okkar vandamál og þetta er löng bið og við vitum ekki hvað mun 

gerast ... en núna er ég jákvæð(ur). 
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Flest börnin voru engu að síður með framtíðardrauma í tengslum við hvað þau vildu verða í 

framtíðinni.  

Fjölskyldumeðlimir í þeim fjölskyldum sem höfu fengið dvalarleyfi sögðu mikinn mun á velferð 

og líðan eftir að hafa fengið jákvætt svar, þrátt fyrir miklar breytingar í þjónustu og stuðningi. Foreldrar 

voru bjartsýnir á framtíðina en sáu engu að síður fram á erfiða tíma þar sem erfitt var að fá vinnu og 

fjölskyldan þyrfti að standa á eigin fótum í nýju samfélagi. Eitt foreldri lýsti breytingunni á þann veg að 

„þetta er eins og svart og hvítt ... maður er eins og ný persóna þegar maður fær jákvætt svar“. Annað 

foreldri sagði að „framtíðin verður í lagi. Þetta verður mjög erfitt á næstunni ... en eftir nokkur ár verður 

þetta í lagi“. 

6.3 Skólinn 

Skólaganga og tækifæri til menntunar veita ákveðna festu og rútínu í lífi barnanna og fjölskyldunnar í 

heild. Mikilvægi menntunar og þeirra margvíslegu tækifæra sem skólagangan býður upp á fyrir börnin 

komu oft fram og áhrif þess á líf barnanna. Börnin áttu mislanga og mismikla skólagöngu að baki, allt 

eftir aldri, aðstæðum í heimlandi og mótttökunni á Íslandi. Flest þau börn sem rætt var við voru byrjuð í 

skóla hérlendis, þó ekki öll, og sum höfðu þurft að bíða í einhvern tíma eftir að komast inn í íslenskt 

skólakerfi. Skólaganga flestra hófst á einhvers konar undirbúningskennslu, oft með öðrum nemendum 

af erlendu bergi brotnu, þar sem lögð var áhersla á íslensku auk þess sem önnur fög voru kennd, svo 

sem stærðfræði og listir. Eftir það bættust fleiri fög við og krakkarnir fóru í hefðbundinn bekk þar sem 

áfram var lögð áhersla á íslenskuna. Öll börnin og foreldrar þeirra lýstu yfir ánægju með skólana og 

margir lýstu þakklæti í tengslum við menntun barnanna þrátt fyrir þá stöðu sem fjölskyldan var í. Eitt 

foreldrið sagði: „Menntun er framtíðin og börnin vilja menntun. Það er svo gott að börnin fái menntun, 

alveg eins og hvert annað barn, sama hvort foreldrar hafa pappíra eða ekki. Þetta er eitthvað sem er 

svo mikilvægt að þau fái“. Annað foreldri barns, sem átti erfiða skólagöngu að baki í heimalandinu, 

sagði að barnið hafi ekki viljað fara í skóla í heimalandinu en „að núna sé þetta öðruvísi og að það sé 

ánægðara núna“. Börnin höfðu einnig sterka skoðun á mikilvægi menntunar og hlutverki skólans. Flest 

tengdu þau menntunina við betri framtíðarhorfur og eitt þeirra lagði áherslu á að það væri : „mjög 

mikilvægt að læra til þess að geta fengið góða vinnu og geta keypt hluti eins og til dæmis hús ... og 

fara eftir hjartanu. Það er málið“. 

 Það var þó misjafnt hvernig börnin upplifðu upphaf skólagöngunnar á Íslandi. Flest börnin 

töluðu um að fyrstu dagarnir hefðu verið erfiðir aðallega vegna þess að þau skildu ekki tungumálið og 

þekktu engan en sum sögðust þó hafa verið nokkuð fljót að finna taktinn. Önnur tókust á við örlítið 

lengri aðlögunarerfiðleika, voru kvíðin til þess að byrja með og eitt þeirra lýsti því að koma grátandi 

heim úr skólanum fyrst um sinn. Þau börn sem töluðu einhverja ensku töldu það hafa hjálpað við 

upphaf skólagöngunnar. Eitt barnanna sagði: „Það gekk bæði vel og illa að byrja í skólanum. Þegar ég 

byrjaði vildu krakkarnir ekki tala við mig því ég kunni ekki íslensku og gat ekki talað neitt“. Annað barn 

leit brosandi til foreldri síns og sagði: „Manstu, fyrst skildi ég ekkert nema tölurnar, stærðfræðina“. 

Felst börnin sem voru í skóla voru hins vegar tiltölulega fljót að tileinka sér mikilvæg orð á íslensku, 

höfðu náð ágætum skilningi og gátu tjáð sig á tungumálinu að einhverju leyti, en sum veigruðu sér við 

að tala íslenskuna. Börn og foreldrar hjálpuðust stundum að við heimalærdóm, með aðstoð 
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tungumálasíðna á veraldarvefnum. Kom fram að þegar börnin voru farin að skilja íslenskuna reyndu 

þau stundum við að kenna foreldrum sínum tungumálið jafnhliða heimalærdómnum. 

Sum börnin þurftu að bíða í einhvern tíma áður en þeim var fundinn staður í skólakerfinu en 

tvö börn höfðu enn ekki byrjað í skóla og ekki fyrirséð hvenær sá draumur þeirra yrði að veruleika. 

Þessi bið eftir að hefja skólagönguna getur haft mikil áhrif á velferð barnanna og sjálfsímynd þeirra. 

Foreldrar barnanna sögðu þau hafa spurt daglega hvenær þau fengju að fara í skólann eins og önnur 

börn og að biðtíminn ylli þeim miklu álagi, depurð og leiða. Sum börnin reyndu að stunda nám 

heimafyrir á meðan þau höfðu ekki aðgengi að skóla, ýmist fyrir tilstilli foreldranna eða að eigin ósk. 

Einnig brugðu nokkur börn á það ráð að læra íslensk orð á meðan þau biðu, meðal annars með 

aðstoð Google translate en þessi viðleitni til náms jafnaðist ekki á við að fara í skólann. Eitt barnið taldi 

biðina eftir skólagöngu skapa „mikið álag ... það er erfitt að fara í strætó og sjá alla nemendurna með 

skólatöskur og lætur manni líða illa ... af hverju má ég ekki fara í skólann?“. Skólaganga barnanna var 

líka mikið hjartansmál fyrir foreldrana og þeim fannst erfitt að horfa upp á börnin sín aðgerðarlaus allan 

daginn og án tækifæra til þess að mennta sig og hitta önnur börn. Eitt foreldrið átti erfitt með halda 

aftur af tárunum þegar það rifjaði upp fyrsta skóladag barnsins síns eftir langa bið: „Eftir að barnið mitt 

byrjaði í skólanum, fyrsta daginn, þá náði ég í það og það sagði við mig: Núna er ég mjög ánægð(ur) 

því ég er nemandi ... þar til núna var ég ekkert“. Einnig var foreldri sem lýsti því hvernig það þurfti sjálft 

að hafa milligöngu um að koma barni sínu í skólakerfið.  

 Þegar talið barst að fyrri menntun barnanna og íslensku skólakerfi töldu langflest börnin og 

foreldrar þeirra töluverðan mun vera á íslensku skólakerfi og skólakerfinu í heimalandinu. Þessi 

mismunur lá fyrst og fremst í viðmóti kennara og nemenda og aðbúnaði í skólanum. Öll höfðu börnin 

góða reynslu af kennurum sínum hér á landi og foreldrar voru á sama máli. Kennurunum var lýst sem 

umburðarlyndum, þolinmóðum og hjálpsömum og að umsjón þeirra og eftirlit væri meira með 

börnunum hérlendis en í heimaríkjum og einnig var bent á þeir beittu ýmsum aðferðum við að skilja 

börnin þrátt fyrir tungumálaörðugleika t.d. notkun tungumálasíðna á veraldarvefnum. Eitt foreldrið 

sagði til að mynda: „Kennararnir eru góðir, gefa sér tíma til þess að ræða framfarir og hvernig gengur“ 

og barn lýsti upplifun sinni með þeim orðum að „kennararnir eru góðir við mig og líka nemendurnir 

sem ég hef kynnst. Engir fordómar, bara eðlilegt“. Einnig sögðu foreldrar og börn frá velvild og 

hjálpsemi kennara sem tengdist skólastarfin ekki beint og þakklæti til kennara var auðheyrt. 

 Skólaaðbúnaður, aðstaða og fjölbreyttar námsgreinar voru einnig þættir sem börnum og 

foreldrum fannst jákvæðir við skólakerfið. Sumir höfðu búið á stöðum þar sem námsaðstaða og 

skólaumhverfi voru fremur bágborin og frumstæð og kennsluaðferðir með strangasta móti. Foreldrar 

og börn lýstu þessum breyttu skólaaðstæðum á margvíslega vegu. Eitt foreldrið talaði meðal annars 

um jákvæðar hliðar íslensks skólakerfis og sagði að:  

 

það sem skiptir gríðarlegu miklu máli er menntunin, hún skiptir öllu máli. Hún er lykillinn að 

framtíðinni, til þess að komast eitthvað áfram. Það sem er svo gott við skólakerfið hér er að 

börnin læra allt í grunnskólanum ... bóklegt, en líka smíði, heimilisfræði og svo framvegis. 

Þau geta fundið sinn áhuga, fá meiri víðsýni ... finna hvar áhuginn liggur .  
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Annað foreldri sem taldi mun skólakerfanna mikinn sagði að 

… munurinn er að ykkar kerfi er miklu betra en okkar. Okkar er of strangt og lítil aðstaða. 

Nemendur hafa miklu betri aðstæður til að læra og gera hlutina; synda, stunda leikfimi og 

efnafræði ... við höfum þessi tæki ekki hjá okkur úti.  

 

Börnin töluðu einnig um mismun milli skólans á Íslandi og í heimalandinu og var sú umræða á einn 

veg sem endurspeglast í svari eins barnsins sem sagði: „Það er ekki neitt í skólanum í heimalandinu... 

engin sundlaug, ekki mikið í boði. Og kennararnir eru miklu betri hér“. Eitt barnið benti einnig að í 

heimalandi væru börn látin sinna ýmsum verkum, til dæmis eru „krakkarnir látnir sópa gólfið í 

skólanum og fyrir utan í stað þess að lesa“. Foreldri barnsins bætti við að barnið væri búið að læra 

meiri ensku á nokkrum vikum á Íslandi en á nokkrum árum í heimalandi.  

 Börnin voru með ólík áhugasvið og uppáhaldsgreinar, allt frá íþróttum og listum til stærðfræði 

og efnafræði. En það sem stóð upp úr hjá mörgum var skólasundið, en fá börn höfðu haft aðgengi að 

sundkennslu á vegum skólanna í heimaríki og þetta fannst mörgum algjör draumur. Spilling sem 

tíðkast innan skólakerfa í sumum löndum og auðvelt aðgengi ungmenna að vímuefnum og óreglu kom 

einnig fram hjá nokkrum viðmælendum. Foreldrið lýsti ástandinu í heimalandinu á eftirfarandi hátt:  

 

þar er bara spilling, alltaf þarf að kaupa hitt og þetta ... kaupa fyrir skólann. Krakkar læra að 

það skiptir ekki máli hvað maður kann mikið eða veit mikið heldur hvort maður kaupir eða 

ekki ... maður þarf að hafa börnin reirð við sig ef maður vill halda þeim í skólanum. 

  

 Hlutverk skólans er ekki með nokkru móti einskorðað við menntunina sjálfa heldur er skólinn 

vettvangur til þess að mynda félagsleg tengsl við önnur börn, læra íslenskuna og kynnast nýrri 

menningu og kom fram í samtölunum við börnin að þau gerðu sér grein fyrir að skólinn gengdi 

margvíslegu hlutverki. Þegar eitt barnið, sem ekki hefur hafið skólagöngu sína á Íslandi en bíður í 

ofvæni eftir þeim degi, var spurt hvað skólinn myndi færa því var svarið einfalt: „Allt sem ég þrái“. 

Þegar barnið var innt eftir því hvað „allt“ fæli í sér var það margt í senn: námið, möguleikar á því að 

umgangast önnur börn, eignast vini og læra íslenskt tungumál. 

Samskipti foreldra við skólana voru mismikil. Sumir foreldrar sögðu fremur auðvelt að nálgast 

upplýsingar um gengi barna sinna í skólanum, samskipti við kennara væru góð, ýmist með eða án 

aðstoðar túlka og að þeir gætu leitað aðstoðar hjá starfsmönnum skólans ef eitthvað bjátaði á, til 

dæmis í tengslum við líðan barna í skólanum. Flestir foreldrar höfðu farið á foreldrafundi með kennara 

þar sem skólastarfið var kynnt fyrir fjölskyldunni, farið yfir gengi barnsins eða vissu að slíkir fundir yrðu 

haldnir í bráð. Aðrir höfðu enn sem komið er lítil samskipti við starfsmenn skólanna og þótti það 

ábótavant. Eitt foreldrið tók svo til orða: „Það skiptir máli fyrir foreldra að vera alltaf inni í því sem er að 

gerast ... bæði í skólanum og líka bara í samskiptum og svona“. 

Það voru nokkrir foreldrar sem voru með börn á leikskólaaldri og var almenn ánægja með 

leikskólana. Foreldrarnir töluðu um að leikskólinn væri, líkt og skólinn, mikilvægur þáttur í lífi barnanna 

því þar fengju þau tækifæri til þess að læra nýja hluti og þroskast, læra tungumálið og leika við önnur 
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börn. Það tók mislangan tíma að koma börnunum inn á leikskóla en það fór meðal annars eftir 

staðsetningu fjölskyldunnar og á hvaða tíma árs þau komu til landsins svo eitthvað sé nefnt. Foreldrar 

gerðu sér grein fyrir því að það væri almennt erfitt að koma börnum inn á leikskóla á Íslandi, 

sérstaklega á miðjum vetri. 

6.4 Félagsleg tengsl  

„Það sem skiptir máli er að fá að vera með vinum mínum“ sagði eitt barnið en þessi setning lýsir vel 

ósk svo margra barnanna sem búin voru að eignast vini en önnur börn þráðu að kynnast börnum 

betur, til að mynda í skólanum. Mikilvægi félagslegra tengsla, vináttu og félagslegrar viðurkenningar 

kom oft upp í samtölunum við börnin og foreldrana en það að eiga eða eignast vini var þeim ofarlega í 

huga. Börnin höfðu upplifað að missa tengsl við vini sína í heimalandi þegar fjölskyldurnar ákváðu að 

flýja landið og söknuðu mörg þeirra vina sinna mikið. Misjafnt var hvernig börnunum hafði gengið að 

mynda tengsl og eignast vini eftir komuna til Íslands en þar voru margvíslegir þættir sem spiluðu inn í 

og þá aðallega tungumálaörðugleikar og aðgengi að skólagöngu og tómstundum. Þau börn sem voru 

búin að vera í skóla í einhverja mánuði og jafnvel ár áttu flest orðið vini og kunningja. Þetta má sjá á 

tilsvörum barna á borð við: „Ég á fullt af vinum, fer til þeirra að leika og þeir koma til mín. Okkur finnst 

skemmtilegast að vera úti saman“ og „Ég á marga vini sem ég hitti í skólanum og þegar ég er ekki í 

skólanum“. 

 Börn sem voru tiltölulega nýbyrjuð í skólanum sögðust eiga kunningja og jafnvel vini í 

skólanum en samgangurinn við önnur börn einskorðaðist ennþá nær eingöngu við skólatíma eins og 

eitt barnanna lýsir: „ég hitti vini mína bara í skólanum, ekkert fyrir utan hann ... ennþá alla vega“. 

Einnig voru börn sem áttu fáa sem enga vini og kunningja en misjafnt var hvort þau voru byrjuð í skóla 

eða ekki og glitti í einmanaleikann í tali þeirra: „í mínu heimalandi var stundum verið að gera grín að 

mér og slá mig ... en hér á ég aðeins fleiri kunningja. Mér líður ekki alveg eins einmana“ og annað lýsti 

félagslegum tengslum sínum á þá leið að „Fólk er mjög forvitið. Ég hef upplifað þetta meira sem 

forvitni ... hver ert þú? Hvaðan kemur þú? Hvernig er að búa í þínu heimalandi? ... Þú veist en í raun 

og veru á ég ekki alvöru vin“. Flestum börnunum sem áttu vini og kunningja sem þau töluðu eingöngu 

við í skólanum auk þeirra sem áttu fáa sem enga vini fannst þetta erfitt ástand og löngunin eftir því að 

geta einnig átt samskipti við og leikið við önnur börn eftir skóla og hafa eitthvað fyrir stafni var mikil. 

Barn lýsti þessari löngun á eftirfarandi hátt: „Ég myndi vilja fara út að leika með þeim því mér leiðist 

svo mikið heima eftir skóla“. 

Foreldrar barna sem áttu fáa eða enga vini sögðust reyna að vera börnum sínum félagsskapur 

og vinir, til þess að draga úr áhrifum einmanaleikans auk þess sem systkini bjuggu oft vel að því að 

hafa stuðning og leikkrafta hvors annars að reiða sig á. Foreldri sagði til að mynda: “í gær var barnið 

mitt pirrað og leitt að geta ekki gert neitt ... en þá fór ég með það út að veiða ... og barnið sofnaði bara 

eftir það ... Við reynum eins mikið og við getum að halda því félagsskap, svo því líði ekki illa eða verði 

einmana“. Flest töluðu börnin um að það hefði verið erfitt í byrjun að eiga samskipti við aðra krakka og 

byrja í skólanum þar sem þau töluðu ekki íslensku og eitt barn taldi að deilur sem það lenti í tengdist 

tungumálaörðugleikum. Eitt barnið sagði: „Það sem skiptir mestu máli fyrir mig er að læra íslensku. Ég 

held að það sé alveg lykillinn til þess að geta sem sagt talað við þau og eiga alvöru vini. Það er að 
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vissu marki mjög hamlandi að geta ekki tjáð sig“. Þau sem kunnu einhverja ensku þegar þau komu til 

Íslands fannst það hafa hjálpað þeim fyrst um sinn því þá var möguleiki á að eiga í einhverjum 

merkingarbærum og munnlegum samskiptum.  Eitt barnið sagði að það skipti líka máli að vera opinn 

og sýna frumkvæði til þess að geta eignast vini: „Persónuleiki þinn skiptir líka máli ... ef þú ert opinn 

og svona þá getur þú haft frumkvæðið og talað við krakkana“. Þau börn sem voru í skóla sögðu flest 

að krakkarnir í skólanum hefðu tekið vel á móti sér og fæst fundu þau fyrir fordómum eða því að vera 

skilin út undan en þó ekki alveg öll. Þau sögðu til að mynda: „Krakkanir hér eru með betri samskipti“; 

„krakkar tóku vel á móti mér í skólanum“; og „krakkarnir koma ekkert öðruvísi fram við mig en aðra 

krakka“. Þrátt fyrir að vilja félagslega viðurkenningu og eiga vini þá sögðu tvö af eldri börnunum að 

þau hefðu komið sér út úr félagsskap sem þau töldu ekki góðan fyrir sig. Þau vildu nýta tækifæri sitt á 

Íslandi vel og vera skynsöm: „Sá sem vill vera vinur minn á að vilja mig eins og ég er en ekki láta mig 

gera eitthvað sem ég vil ekki gera“. 

 Möguleiki á að stunda íþróttir eða aðrar tómstundir, eins og sum börnin höfðu kost á, var talinn 

góður vettvangur til þess að viðhalda félagslegum tengslum við vini skóla eða eignast nýja vini. Sum 

börnin sögðu mikilvægt að hafa hafa aðgang að sumarvinnu og tómstundum líkt og jafningjar þeirra á 

sumrin og það væri hætta á því að missa svolítið tengslin við skólafélaga og vini yfir sumartímann. 

Barn sem vissi af nokkrum vinum í ákveðinni tómstund sagði „.. mig langar líka að æfa ..., til að vera 

krökkunum“. Einnig kom fram hjá tveimur börnum þau vildu helst styttra jólafrí, því þau söknuðu 

félaganna og skólans. Bæði börn og foreldrar sem voru enn að bíða svars frá Útlendingastofnun voru 

mjög meðvituð um þá „yfirvofandi vá“ að verða send úr landi og að börnin þyrftu að kveðja þá vini sem 

þau höfðu eignast, en sú tilhugsun var börnunum sár. Eitt foreldri sagði: „Barnið mitt er búið að 

eignast vini og það er mjög erfitt ... það vill ekki missa vini sína“. Einnig kom fram að öryggið á Íslandi 

eykur líkur á því að börnin hitti vini sína. Öryggið veitir þeim og foreldrunum meira frelsi en margir 

komu frá löndum þar sem óöryggi og ofsóknir áttu sér stað. 

 Einmanaleikinn var mjög sýnilegur í samtölum við foreldrana. Á meðan flest börnin gátu 

umgengist önnur börn að einhverju leyti og lært á menningu og tungumál í skólanum var lítið við að 

vera fyrir foreldrana. Fæstir þeirra áttu vini en margir einhverja kunningja, mismarga þó, auk þess sem 

langsamlega fæstir foreldranir höfðu ættingja til þess að leita til hér á landi. Eitt foreldri lýsti aðstæðum 

sínum á þann veg að: „Barnið mitt er eins og önnur lítil börn, fljótt að aðlagast, læra málið og leika sér 

við hin börnin. Ekkert vandamál. Það vantar þetta félagslíf eða félög sem geta hjálpa mér ... til að byrja 

með“. Foreldrar töldu að vettvangur þeirra til félagslegra tengsla væri meðal annars á vinnumarkaði. 

Fá tækifæri til atvinnu á meðan á biðinni stóð og atvinnuleysi meðal foreldra sem fengið höfðu 

dvalarleyfi skerti þó möguleika þeirra á því að mynda slík tengsl. Þetta kom til að mynda fram á 

eftirfarandi hátt: „Við erum ekki beint einangruð en við eigum samt enga nána vini. Maður eignast vini 

í gegnum vinnu og slíkt ... sem við höfum ekki“; og annað foreldri sagði hreinskilið: „Hvað eigum við 

að gera? Við höfum engan hérna til þess að hringja í eða tala við eða heimsækja ... og við höfum ekki 

vinnu“. 
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Margir sögðust vera mikið heima við og hafa fáa til að tala við, nema börnin og maka. Eitt foreldrið lýsti 

upplifun sinni á eftirfarandi hátt:  

 

Ég er alltaf eitt með barninu, á enga fjölskyldu hér og bara nokkra kunningja ... finnst þetta 

sérstaklega erfitt í kringum vetrartímann. Mig vantar samskipti [við fólk]. Vinirnir sem ég á 

eru ekki alveg vinir, meira kunningjar. Enginn sem kemur heim og heimsækir og maður getur 

verið í nánum samskiptum við. 

 

 Til þess að reyna að rjúfa félagslega einangrun og hafa eitthvað fyrir stafni á daginn þá hafa 

sumir foreldrar brugðið á það ráð að taka þátt í margvíslegum sjálfboðaliðastörfum og er tilgangurinn 

með því bæði að sýna í verki þakklæti fyrir veitta aðstoð, vera innan um annað fólk og eiga kost á því 

að læra íslenskuna. Margir foreldrar telja það að vinna frítt og hitta fólk sé betra en að gera ekki neitt. 

Sumir foreldrarnir höfðu verið í eða voru í íslenskukennslu sem þeim þótti gott og nytsamlegt en 

íslenskan er vissulega svolítið erfið. Sumir foreldrar voru ekki búnir að fá aðgang að íslenskukennslu 

og eitt þeirra sagði:  

 

Sko, það hafa menn farið á tunglið. Ef viljinn er fyrir hendi þá er allt hægt ... líka að læra 

tungumál. Við horfum líka á íslenskuna og finnst hún erfið ... en barnið mitt byrjaði að koma 

þessu í gang hjá okkur og við bara byrjuðum að læra. 

 

Einnig hafa flestar fjölskyldurnar sótt viðburði eða fjölskyldusamverur á vegum Rauða 

krossins. Eitt foreldri útkýrði slíka samveru á þann hátt að:  

 

Það er stundum sem einstaklingar sem leita alþjóðlegrar verndar hittast, koma alls staðar 

frá. Þetta er ekki mjög oft. Stundum hittumst við og drekkum kaffi saman ... Það eru samt 

tungumálaörðugleikar, ekki allir sem geta talað saman ... en við hittumst þrátt fyrir það. 

 

Nokkrir foreldrar höfðu orð á því að stundum þyrftu þau sjálf að taka af skarið og reyna að hafa 

samskipti við fólk en ekki alltaf bíða eftir að aðrir kæmu til þeirra: „Ég ákvað að koma til Íslands. Ég bíð 

ekki eftir því að Íslendingar bjóði góðan daginn eða eitthvað ... ég hef frumkvæði. Þú ert með brosið 

þitt til að hjálpa ... og það er ókeypis líka“. Annað foreldri leit svo á að „Ef ég er almennileg(ur), þá er 

fólk oft almennilegt á móti ... en ef ég er ekki almennileg(ur) þá kannski er fólk verra á móti“. Þrátt fyrir 

að umræða um fordóma væri ekki mikil meðal foreldranna almennt kom fram hjá einu foreldri 

vísbending um slíka reynslu: „Það er niðurlægjandi hvernig er litið er á útlendinga/hælisleitendur 

almennt í heiminum ... samt betra hér ... mig langar að reyna að breyta ímynd múslima og 

umsækjenda um alþjóðlega vernd/útlendinga“. 

6.5 Andleg líðan 

Fjölskyldurnar og fjölskyldumeðlimir hafa mismunandi reynslu og upplifun á bakinu, en þó hafa allar 

slíka reynslu að þær töldu sig ekki lengur stætt í eigin landi. Þrátt fyrir að ekki væri spurt um ástæður 



  

63 

umsóknar fjölskyldunnar um alþjóðlega vernd á Íslandi kom sú umræða upp í nær öllum viðtölum, þó 

svo að lýsingarnar væru misítarlegar. Flestar fjölskyldurnar höfðu reynslu af styrjöldum, ofbeldi, 

pólitískum ofsóknum eða harðræði og flóttinn auk þess sem staða fjölskyldanna eftir umsókn um 

alþjóðlega vernd á Íslandi hefur oft mikil áhrif á andlega líðan þeirra og velferð. Viðtökur og atburðir í 

því ríki sem leitað er verndar í geta haft mikil áhrif, bæði á andlega og sálfélagslega velferð og hvernig 

fólki tekst að vinna úr fyrri reynslu. Í samtölum við fjölskyldumeðlimi komu fram ýmis einkenni 

andlegrar vanlíðunar, sem ýmist mátti rekja til fyrri reynslu eða aðstæðna og mótttöku á Íslandi en 

yfirleitt blandaðist þetta allt saman og erfitt var að aðskilja fortíð, nútíð og framtíð.  

 Sú ákvörðun að skilja allt sitt eftir og leita verndar í öðru landi getur til að mynda haft áhrif á 

liðan fjölskyldumeðlima eða eins og eitt foreldrið lýsir: „Það var mjög erfitt fyrir okkur að viðurkenna og 

þurfa að sættast við að sækja um alþjóðlega vernd í öðru landi. Það er mjög erfitt fyrir okkur og hefur 

áhrif“. Aðrir foreldrar nefndu að í heimalandi hefði fjölskyldan átt fjölskyldu, vini, veraldlega hluti og 

verið í vinnu en ákveðið að yfirgefa það líf: „við skildum allt eftir bara fyrir framtíð barnanna okkar“. 

Foreldrar töluðu nánast allir um gríðarlega mikla streitu og álag vegna þeirra aðstæðna sem 

fjölskyldan þurfti að takast á við og vinna úr. Það voru nokkrir þættir sem höfðu sérstaklega mikil áhrif 

á andlega velferð foreldra eftir að þeir komu til Íslands en það voru meðal annars áhrif biðtímans á 

allar hliðar lífsins (sjá hér að framan), óttinn við brottvísun, áhyggjur af fjölskyldumeðlimum í 

heimalandi og áhyggjur af framtíð fjölskyldunnar, en þó sérstaklega framtíð barnanna. Eitt foreldrið 

sagði: 

Ég reyni að vera jákvæð(ur), en ég er samt ekki mjög jákvæð(ur) núna. Ég verð að vera 

jákvæð(ur) en það er erfitt. Mig langar að gera eitthvað fyrir börnin mín og ég get ekki gert 

neitt ... mér er alveg sama um líf mitt vil bara gefa börnunum örugga framtíð. 

 

 Margvíslegar lýsingar á andlegri vanlíðan komu fram hjá foreldrum en leiði, depurð, vonleysi, 

valdleysi, erfiðar og sjálfsskaðandi hugsanir, andleg þreyta, kvíði, svefnerfiðleikar og martraðir voru 

meðal þeirra kvilla og einkenna sem foreldrarnir töluðu um. Foreldri lýsti líðan sinni á eftirfarandi hátt: 

„Ég þunglynd(ur) og græt mikið“ og annað foreldri lýsti eigin ástandi: „Mér líður ekki vel ... Það er erfitt 

að sofa, mikið af martröðum þegar ég sef. Ég gleymi hlutum núna, út af álagi ... fer í hringi, alla daga“. 

Hins vegar var eitt foreldri sem sagði: „Við vorum hrædd í biðinni, óvissan er ekki góð ... hún leiddi þó 

ekki til þess að okkur hrakaði andlega“. 

 Áhyggjurnar sem helst komu fram hjá foreldrum tengdust nánum ættingjum sem búsettir voru 

erlendis, ýmist í heimaríki eða á flótta í öðru ríki, framtíð fjölskyldunnar og líðan, öryggi og framíð 

barnanna. Foreldrarnir töluðu um að gera allt sem þeir gætu fyrir börnin sín en þeim fannst þau oft lítið 

geta gert og upplifað valdleysi hafði áhrif á líðan þeirra. Misjafnt var hvort foreldrarnir töldu sig þurfa 

aðstoð við þeim andlegu erfiðleikum sem þeir voru að kljást við. Eitt foreldrið hafði reynt að fá aðstoð 

en það hafði svo einhverra hluta vegna dottið upp fyrir og það vissi ekki hvert framhaldið yrði. Annað 

foreldri sagði: „Ég er bara venjuleg manneskja sem er orðin þreytt á þessu ástandi. Ef ég fengi svar 

hvort við mættum vera áfram á Íslandi og ég fengi vinnu þá myndi það létta heilmikið á líðan minni“. 

Flestir foreldrarnir sögðu að starfsmenn heilbrigðiskerfisins (t.d. í fyrstu skoðun og á heilsugæslu) 
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spyrðu lítið eða ekkert út í andlega líðan að fyrra bragði og einnig var misjafnt hvort aðrir 

þjónustuaðilar spyrðu út í slíka hluti. 

 Andleg vanlíðan kom einnig fram hjá börnunum, mismikið milli barna en mörg nefndu þau 

einhver einkenni eða ýjuðu að ákveðinni líðan. Helstu einkennin sem fram komu voru leiði, kvíði, 

hræðsla, svefnleysi og martraðir, aukinn grátur og dofi. Lýsingar á borð við „manni leiðist og maður 

verður dapur ... að vera alltaf heima verður til þess að manni leiðist og líður illa“ og „ég græt mjög 

mikið, alla daga“ voru tjáðar af börnunum. Margvíslegar áhyggjur og martraðir urðu til þess að sum 

börnin áttu erfitt með svefn eins og kemur fram í eftirfarandi svörum barna: „ég á mjög erfitt með að 

sofa, fæ martraðir“ og „Stundum á ég erfitt með svefn ... ég verð ég leið(ur), velti fyrir mér hvort ég fái 

að vera hér áfram og hugsa neikvætt ... vil ekki fara til baka“. 

 Áhyggjur höfðu einnig áhrif á líðan barnanna og snéru þær, líkt og hjá foreldrunum, að nánum 

fjölskyldumeðlimum sem þau gátu ekki verið með, framtíð sinni og fjölskyldunnar og líðan foreldra 

sinna. Misjafnt var hvort börnin vildu ræða líðan sína við aðra, hvort sem það var við foreldri, systkini 

eða utanaðkomandi aðila. Meirihluti þeirra sagðist ræða líðan sína að miklu eða einhverju leyti við 

foreldra sína á meðan önnur börn vildu halda líðan sinni út af fyrir sig að mestu. Ekki er spurt um 

andlega líðan í heilbrigðisskoðuninni sem börnin fara í eftir að þau koma til landins. Lýsingarnar voru 

yfirleitt á þann veg að það væri skoðað mjög vel líkamlega en ekki væri spurt út í sálræna líðan, til 

dæmis. „Þau töluðu við mig, voru að spyrja mig hvernig hvernig heilsan var ... hvernig mér leið í 

kroppnum ... en ekki andlega“. Reyndin var sú að enginn virtist spyrja þau sjálf hvernig þau hefðu það 

og hvernig þeim liði andlega. Í einu samtalinu þegar andleg líðan kom til tals, sagði barn frá því að 

enginn skipti sér að því hvernig andleg líðan þess væri og í kjölfarið tók það eftirfarandi fram:  

  

Mér finnst nauðsynlegt til dæmis að það sé líka talað við mig þó ég sé barn, því börn geta 

líka verið í áfalli, það má ekki gleyma því. Mér finnst það að tjá sig og tala vera mjög góð leið 

til þess að gera léttara fyrir börnin.  

 

 Það kom nokkuð skýrt fram að líðan, eða réttara sagt vanlíðan fjölskyldumeðlima, hafði áhrif á 

alla fjölskylduna, á velferð hennar og virkni. Foreldrar höfðu áhyggjur af líðan barna sinna og börnin 

höfðu áhyggjur af líðan foreldra sinna. Fjölskyldumeðlimir reyndu að styðja við hvern annan en sumir 

báru einnig harm sinn og áhyggjur að einhverju leyti í hljóði. Sumir foreldrar reyndu að vernda börnin 

sín t.d. með því að segja þeim ekki allan sannleikann um afleiðingar þess ef fjölskyldunni yrði vísað 

aftur til heimalands og hver staða fjölskyldunnar væri. Þeir reyndu einnig að láta þau ekki heyra samtal 

sín á milli um atburði eða líðan og reyndu að fela raunverulega líðan fyrir börnunum. Börnin eru hins 

vegar mörg næm á líðan foreldra sinna, hvort sem sú líðan var tjáð við þau beint eða óbeint. Eitt 

foreldri lýsti því á þann veg að: „Álagið á okkur hefur áhrif á börnin. Þetta er ekki gott fyrir þau. Ég 

reyni að segja við þau að allt verði í lagi ... en það er erfitt að gera það. Maður segir að þetta sé í lagi 

en þau skilja að það er eitthvað sem er ekki eins og það á að vera“. Slíkt má einnig greina í tilsvörum 

og hegðun bæði barna og foreldra að börnin reyna að bæta líðan foreldra sinna með því að vera til 

staðar, létta þeim lundina og hvetja þau áfram. Eitt foreldri sagði svo frá: „Á hverjum degi talar barnið 
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við okkur ... og hjálpar okkur með allt ... og er mun jákvæðara en við ... kannski getur það hjálpað“. 

Annað foreldri sagði: „Ég er þunglynd(ur) og græt mikið .. barnið mitt sér það og reynir að hughreysta 

mig“. Eitt barnið sagði beint út: „Mitt hlutverk er að vera hress. Ég reyni að gleðja fjölskyldu mína, láta 

hana hlæja. Einnig kom fram hjá einu foreldrinu að álagið og vanlíðanin, sérstaklega í tengslum við 

biðtímann og streitu, kæmi stundum fram í pirringi og ergelsi sem bitnaði á börnunum sem veldur svo 

aftur samviskubiti og vanlíðan. Eitt foreldið sagði til að mynda: „Ég fæ samviskubit ... þegar börnin fara 

að sofa þá græt ég“.  

Þrátt fyrir að viðmælendur upplifðu margir andlega vanlíðan að einhverju leyti voru þeir flestir 

með aðferðir eða bjargráð til þess að reyna að takast á við líðan sína. Þær aðferðir sem börnin nefndu 

til þess að bæta líðan sína voru m.a. að syngja og dansa til að fá útrás, lesa og læra íslensku ýmist í 

gegnum heimalærdóm eða veraldarvefinn, teikna, horfa á bíómyndir og hlusta á tónlist, fara á 

bókasafnið, biðja til Guðs, tala við foreldra sína eða systkini, hitta vini eða fara út að leika. Sum reyndu 

að sjá það jákvæða í aðstæðunum og rökræða við sjálfan sig, eins og kemur fram í svari eins barnins: 

„Mér líður stundum illa því ég hef ekki fengið kennitölu en ég er farin(n) að fatta að það þarf að bíða 

eftir hlutunum ... þannig það borgar sig ekki að vera alltaf að hræða eða særa sig“. 

 Foreldrarnir sögðust reyna að fara út í göngutúr, ýmist ein eða með öðrum 

fjölskyldumeðlimum, til þess að hreinsa hugann og fá útrás. Eitt foreldri sagði: „Ég fer í göngutúr, reyni 

að fara út. Það er erfitt að vera alltaf heima og hugsa um brottvísun. Það er enginn sem ég get talað 

við“. Sumir foreldrar reyndu að hafa eitthvað fyrir stafni, t.d. að fara á samverustundir á vegum Rauða 

krossins, reyna hitta kunningja ef þeir voru til staðar eða stunda einhvers konar sjálfboðaliðstörf til 

þess að auka tilgang sinn í daglegu lífi. Eitt foreldrið sagðist líta til ákveðinna fyrirmynda sem hafa 

verið í sömu stöðu og náð langt, en slíkt veitti hvatningu og styrk, og að það vildi standa sig vel til þess 

að vera börnum sínum góð fyrirmynd. Sumir foreldrar sögðust tala við maka eða fjölskylduna: „Ég tala 

mikið við barnið. Ef mér líður ekki vel þá tala ég við barnið, hef engan annan“. Önnur bjargráð sem 

komu fram voru bakstur og aðrar leiðir til að gleðja börnin og viðleitni til að vinna á fordómum og 

einveru og komast betur inn í samfélagið með því að hafa frumkvæði að samskiptum. Aðrir notuðu 

einnig neikvæðari bjargráð eins og að halda sig heima og gráta. Trúin kom fram sem bjargráð hjá 

nokkrum fjölskyldum eins og sjá má á eftirfarandi tilsvörum „Við erum alltaf að biðja Guð um að hjálpa 

okkur, bæði við og barnið“; „... Ég sest þar inn, þar er mjög rólegt. Bið Guð um að opna eitthvað hlið 

fyrir okkur“; og „.. Les í kóraninum þó ég sé ekki mikið trúaður/uð.. Ég bið Guð um að hálpa mér ... 

græt smá og þá er það komið“. Það sem kom fram hjá öllum foreldrum var að þeir gerðu allt sem þeir 

gátu fyrir börnin sín og framtíð þeirra. 

 Söknuður var þáttur sem hafði einnig áhrif á velferð bæði barna og foreldra. Sumir áttu erfitt 

með að halda aftur af tárunum þegar heimalandið og aðskilnaður við nána ættingja og vini komu til 

tals. Allir voru sáttir með Ísland og leið flestum vel hér en hugurinn leitaði oft til heimalandsins af 

margvíslegum ástæðum. Barn lýsti upplifun sinni þannig að: „Við elskum landið okkar en aðstæðurnar 

voru þannig að við gátum ekki annað en farið. Við söknum margs ... “. Annað barn saknaði vina sinna 

mikið: „Það er mjög ólíkt, það er ekki hægt eins og með vini krakkarnir sem eru fæddir á sama ári á 
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sama tíma í heimalandi ... maður fær það ekki hér... en samt líður mér ekki illa hér“. Eitt foreldrið var 

mjög raunsætt þegar það lýsti aðstæðum sínum í tengslum við heimaland, menningu og söknuð:  

 

Við sökunum vissulega heimalandsins, menningarinnar, samfélagsins. En við 

gátum ekki verið þar þannig við verðum að sættast við þetta og gera okkur 

heimakomin hér. Það er betra að lifa en að vera óviss með að lifa og vera í sinni 

menningu.  

 

Söknuður náinna ættingja kom einnig fram og reyndu foreldrar og börn að vera í tíðum samskiptum við 

þá fjölskyldumeðlimi ýmist í gegnum Skype eða síma. Sum börnin tjáðu söknuðinn í gegnum 

teikningar og eitt foreldrið sagði: „Þegar barnið mitt teiknar fjölskyldumynd þá teiknar það sjálft sig 

grátandi því það saknar svo [fjölskyldumeðlimsins] “. 

6.6 Fjölskyldan 

„Fjölskyldan er það dýrmætasta sem maður á“ sagði eitt barnið er það hafði teiknað mynd af 

fjölskyldunni sinni meðan á viðtali stóð. Mikilvægi fjölskyldunnar myndaði rauðan þráð í gegnum 

frásagnir og tilsvör barnanna og foreldra þeirra. Þakklæti yfir að fá að vera með fjölskyldu sinni á 

þessum álagstímum, söknuður eftir þeim fjölskyldumeðlimum sem af ýmsum ástæðum voru ekki á 

staðnum, líðan fjölskyldumeðlima, virkni fjölskyldunnar og stuðningur voru þættir sem komu sterkt 

fram. „Að vera með fjölskyldunni minni“ var algengt svar bæði hjá börnum og foreldrum um hvað væri 

mikilvægast í lífinu. Megin ástæða þess að foreldrarnir í rannsókninni ákváðu að flýja heimalandið og 

leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi var undantekningarlaust að reyna að veita börnum sínum öryggi og 

möguleika á betri framtíð. Margir höfðu upplifað óöryggi og slæmar aðstæður í heimalandi og töldu 

framtíð barna sinna hverfula þar. Allir foreldrarnir höfðu orð á þessu á einhvern hátt, „Við vildum byrja 

nýtt líf ... við erum að reyna að gera allt sem við getum fyrir börnin okkar“ og annað foreldri tók svo til 

máls: „Þegar maður er foreldri þá hugsar maður bara um börnin ... að þau séu örugg. Ég veit að þau 

eru stundum döpur en þeim líður samt vel hér“.  

 Fjölskyldunum fannst mjög mikilvægt að fá að búa saman sem fjölskylda, sem heild, og lifa 

eins eðlilegu fjölskyldulífi fyrir börnin og unnt var en væru ekki aðskildar eins og viðgengist víða 

erlendis: „Það er mikilvægt að börnin fái að búa með foreldrum sínum í þessu ferli“. Stuðningur 

fjölskyldumeðlima var talinn mikilvægur. Foreldrar og börn, sérstaklega þau sem áttu fáa vini eða 

fjölskyldumeðlimi á Íslandi, lögðu mikið upp úr félagsskap fjölskyldunnar og börnin fundu að jafnaði 

mikinn styrk að hafa systkini sér við hlið: „Það er stuðningur að hafa systkini sitt með sér í þessu“; og 

„Við hálpum hvort öðru í fjölskyldunni, við erum félagar, reynum að lífga upp og gera grín“. Foreldrar 

fundu til mikillar ábyrgðar í þessum nýju aðstæðum og reyndu að hafa ofan af fyrir börnum sínum til 

þess að létta þeim lundina og var þessu meðal annars lýst með eftirfarandi orðum: „Við reynum eins 

mikið og við getum að halda þeim félagsskap, svo þeim líði ekki illa eða verði einmana ...“;. Annað 

foreldri lagði mikið upp úr samstöðu fjölskyldunnar og sykstkinanna í lífinu og sagði:  
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Ég er alltaf að segja þeim, ég veit ekki hversu lengi ég lifi ... en þau verða að vera saman og 

standa saman. Alltaf að tala saman, ekki rífast og svoleiðis. Ekki eins og systkini sem tala 

ekki saman ár eftir ár ... og ég segi: ég kem á næturna og toga í fæturna á ykkur. Það er svo 

mikilvægt að hjálpa hvort öðru. 

 

 Bæði börn og foreldrar lögðu mikið upp úr að fjölskyldan sýndi samstöðu og hjálpaðist að. 

Foreldrar sögðu að börnin væru mjög hjálpsöm, t.d. að þýða fyrir þá, fara út í búð og hjálpa til á 

heimilinu. Að sama skapi töluðu mörg börnin um að foreldrarnir gerðu allt sem þau gætu fyrir sig. 

Foreldrar reyndu að gera eitthvað með börnunum sínum, s.s. fara í göngutúr, grilla, dorga og fara 

saman á skipulagðar ferðir á vegum Rauða krossins, en oft komust börnin ekki með vegna skólans. 

Einnig höfðu margar af fjölskyldunum, í mismiklum mæli, sótt atburði hjá Rauða krossinum þar sem 

fjölskyldur sem leita alþjóðlegrar verndar hittast og eiga saman stund. Flestir töluðum vel um þessa 

fjölskylduatburði, sérstaklega m.t.t. yngri barnanna, þrátt fyrir að oft væri erfitt að eiga í samskiptum 

vegna ólíkra tungumála. Eitt barnið tók þó fram að því hefði þótt mjög erfitt að horfa upp á önnur börn 

fá hið langþráða „já“ frá Útlendingastofnun. Það samgladdist börnunum mikið en sagðist oft eiga erfitt 

með að halda aftur að tárunum að sjá þau svona glöð og kát því vonin og þráin eftir sama svari var 

mikil og biðin erfið.  

 Breytingar á fjölskyldulífi og í sumum tilfellum hlutverkum innan fjölskyldunnar komu fram í 

viðtölunum. Margir foreldrar höfðu stundað vinnu í heimalandi og sumir voru vanir að vinna langan 

vinnudag, en viðmælendur voru margir hverjir með einhvers konar nám að baki, þar með talið 

háskólanám. Fyrir þessa foreldra var mikið stökk að fara frá því að vinna allan daginn yfir í það að 

hafa ekkert fyrir stafni í ófyrirséðan tíma. Eitt foreldrið sagði til að mynda: „Ég var vanur/vön að vinna 

frá því snemma á morgnana og langt fram á kvöld ... en síðan bara eins og þú sérð okkur núna ... 

ekkert að gera“. Fáir þeirra foreldra sem rætt var við voru með vinnu hér á landi. Það er bæði erfitt og 

flókið ferli að fá vinnu og fram kom hjá nokkrum að nánast eini möguleikinn til þess að fá vinnu væri í 

gegnum kunningja eða vini sem margir áttu ekki. Þeir sem síðan voru komnir með vinnu fengu ekki 

starf í samræmi við menntun sína og enduðu í flestum tilfellum í láglaunastörfum. Eitt foreldrið sagði: 

„Hér skiptir menntun manns í raun engu máli“. 

 Aðgerðarleysið og skortur á tilgangi hafði áhrif á líðan foreldrana og börnin en sumir þeirra 

brugðu á það ráð að finna sér einhvers konar sjálfboðaliðastörf til þess að sinna á daginn, misoft í 

viku. Fyrir börnunum horfði þetta aðeins öðruvísi við. Þau voru vissulega ekki glöð að sjá foreldra sína 

aðgerðarlausa og áhyggjufulla en til þess að draga fram einhverja jákvæða hlið á þessu ástandi sögðu 

nokkur þeirra að foreldrarnir væru núna mikið heima og því samskiptin við þá meiri:„Heima var ekki 

mikill tími til að tala saman en samskiptin eru meiri núna en áður og foreldrar okkar gera allt sem þau 

geta fyrir okkur“ og annað barn tók svo til orða: „Við höfum miklu meiri tíma saman núna“. Það voru 

líka ákveðin hlutverkaskipti sem fólk upplifði eða sá fyrir sér að myndu breytast ef alþjóðleg vernd yrði 

veitt, s.s. að báðir foreldrar (þegar báðir foreldrar voru til staðar) þyrftu að komast út á vinnumarkaðinn 

til þess að halda heimilinu gangandi, sem var ólíkt því sem áður var í nokkrum fjölskyldunum. Börnin 

tóku einnig að sér ný hlutverk, eins og að vera foreldrum sínum sálrænn stuðningur og að túlka fyrir þá 

þegar svo bar undir en túlkunin virtist hvorki trufla börnin né foreldrana mikið. 
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 Fjarvera náinna fjölskyldumeðlima var mikil breyting frá því sem var í heimalandinu Þessi 

aðskilnaður var kvíðvænlegur þar sem fjölskyldan hafði áhyggjur af líðan og afdrifi þeirra sem eftir 

urðu, börnin grétu af söknuði og þetta varð til þess að þeim fannst vanta eitthvað í fjölskylduna sem 

erfitt var að bæta fyrir. Eitt barnið tjáði söknuð sinn með eftirfarandi orðum. „Það vantar X, það er 

eitthvað gat, sem ekki er hægt að fylla“. Nær allir reyndu að vera í samskiptum við nána 

fjölskyldumeðlimi sem staddir voru í heimalandi eða annars staðar, ýmist í gegnum síma eða 

veraldarvefinn, stundum nokkrum sinnum á dag. Nokkrar fjölskyldur reyndu líka að halda að minnsta 

kosti einhverju sambandi við stórfjölskylduna. Það kom einnig fram meðal foreldra að börnin hefðu 

þurft að þroskast hraðar vegna þeirra atburða og aðstæðna sem þau eru að takast á við, og eitt barnið 

lýsti þessu sjálft þannig að „ég held að við höfum þurft að þroskast hraðar og gera hlutina öðruvísi“. 

 „Það er erfitt að vera foreldri í þeirri stöðu sem við erum í“ sagði eitt foreldrið og sömu upplifun 

mátti merkja í samtali við aðra foreldra.. Foreldrum fannst m.a. að þeir gætu ekki veitt börnum sínum 

það sem þau vildu, hvort sem það tengdist skólagöngu eða veraldlegum hlutum, fannst erfitt að vera 

upp á aðra komnir og í raun undir stjórn annarra, skilja ekki tungumálið né á fullnægjandi hátt hvernig 

stjórnsýslan og önnur þjónusta virkaði . Eitt foreldrið sagði: „Ég er að reyna að hafa einhverja stjórn ... 

það er erfitt. Ég geri það besta sem ég get en margir þættir hamla því að maður hafi stjórn á eigin lífi 

og fjölskyldunnar ... ég reyni að fara út með henni, sérstaklega um helgar“. Engu að síður voru allir 

mjög þakklátir fyrir þá aðstoð sem þeir fengu og höfðu oft orð á því í viðtölunum. 

6.7 Ísland og íslenskt samfélag 

Ísland var fyrirheitna landið hjá mörgum af fjölskyldunum en aðrar komu hingað eftir stutta dvöl í 

öðrum löndum. Ástæður þess að Ísland varð fyrir valinu var til að mynda öryggið sem landið hefur upp 

á að bjóða, meðmæli landsins á vefsíðum eða öðrum einstaklingum og aðrir vildu bara komast sem 

lengst í burtu frá heimalandinu. Mikið þakklæti og ánægja var með land og þjóð, þar sem fegurð 

landsins, öryggi samfélagsþegna og sú aðstoð sem veitt var kom fram. Almennt álitu viðmælendurnir 

að Íslendingar væru góðir og þá sérstaklega góðir við börn en stundum frekar feimnir að eðlisfari. 

 Bæði börn og foreldrar höfðu orð á því að munurinn á milli heimalands og Íslands væri 

töluverður. Börn lýstu upplifun sinni af landi á margvíslegan hátt : „Ég tók strax eftir því hvað Ísland er 

ólíkt mínu landi ... betra hvað varðar innviði ... það er þróaðra samfélag og miklu öruggara hér ... það 

var gott ... en kalt„. Upplifað öryggi kom mjög fram í öllum samtölunum, enda flestir sem hafa þurft að 

búa við óöruggar aðstæður og ofsóknir af einhverju tagi þar sem áhyggjur af öryggi barnanna og 

fjölskyldunnar var staðreynd hversdagsins. Foreldrum var tíðrætt um hversu dásamlegt það væri að 

börnin gætu verið úti að leika, farið ein í strætó og sund án þess að þeir þyrftu að hafa teljandi 

áhyggjur og það gæfi öllum aukið frelsi auk þess sem stuldur fata og annarra eigna væri fátíður: „Hér 

er mjög rólegt og gott að vera fyrir krakka. Þegar krakkar eru að fara út að leika eða eitthvað þá er 

maður alltaf viss um að þau komi til baka“. Annað foreldri sem var komið með dvalarleyfi á Íslandi 

sagði: 

Mjög mikið öryggi, besti staðurinn til að vera á hvað varðar öryggi barna. Hef engar áhyggjur 

af barninu, aðrar en venjulegar áhyggjur foreldra af börnum sínum. Maður hefur alltaf smá 
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áhyggjur af því hvernig maður á að ala upp hamingjusamt barn ... þau eru hvatvís, vilja gera 

það sem þau vilja, maður verður að reyna að ala þau samt vel upp, kenna þeim. 

 

Eitt barnið var búið að velta fyrir sér af hverju öryggið væri svona mikið á Íslandi og sagði: „Þetta 

öryggi er annað hvort vegna þess að Ísland er eyja ... eða er bara öruggt ... er ekki farinn að átta mig á 

því en það er mjög öruggt ... mjög ólíkt heimalandinu“. Margir foreldrar voru mjög tortryggnir út í þessa 

frjálsu för íslenskra barna í fyrstu enda öðru vanir. Sumir vildu að börnin kæmu rakleiðis heim eftir 

skóla og að börnin létu vita af sér mjög reglulega til dæmis með símtali. Fljótlega áttuðu foreldrarnir sig 

á því að öryggið væri ekki tálsýn og slökuðu aðeins á eftirlitinu. 

 Viðhorf gagnvart Íslendinum kom einnig fram en flestir töluðu vel um Íslendinga sem þjóð en 

lýsingarnar voru margvíslegar, svo sem „Við elskum hvernig Íslendingarnir hafa komið fram við okkur. 

Hafa ekki verið neitt annað er vinalegir og kurteisir ... “. Annað foreldri lýsti upplifun sinni á eftirfarandi 

hátt: „Mér líkar fólkið hér, mjög kurteist. Enginn sem hefur farið illa með mig. Ef maður biður um greiða 

þá eru allir tilbúnir að hjálpa ... þetta er draumalandið mitt“. Hjálpsemi og velvilji kennara, foreldra 

bekkjarfélaga og stundum almennings kom fjölskyldunum oft í opna skjöldu: „Við spurðum hvar er 

hægt að nálgast svona og þá kemur fólk kannski og gefur okkur ... við erum svo hissa, þetta er 

eitthvað sem við höfum ekki upplifað áður“. 

 Þegar talið barst að fordómum þá sögðust fæst börnin hafa fundið fyrir slíku eða þá ekki áttað 

sig á að um fordóma væri að ræða; „Ég veit ekki hvort þetta eru fordómar eða bara karakter hjá fólki 

... sumir brosa til mín á meðan aðrir eru súrir á svipinn ... en ég átta mig ekki á því hvort þetta eru 

fordómar eða karakter“. Tveir foreldrar sem höfðu upplifað fordóma sögðu að þeir hefðu reynt að 

breyta hegðun einstaklingsins sem átti í hlut með eigin hegðun, það er að segja með því að tala við 

viðkomandi, brosa til hans og/eða sýna jákvæðni, og töldu þetta bera árangur. Þrátt fyrir að 

fjölskyldunar komi frá mismunandi löndum og heimsálfum þá fundu fæstir fyrir miklum truflandi áhrifum 

ólíkra menninga og trúarbragða, horfðu raunsætt á ástandið og tilveru sína. Foreldri hafði eftirfarandi 

að segja um ólíka menningu:  

 

Það er mikill menningarmunur á milli Íslands og heimalands. En það er erfitt að leggja mat á 

hvað er jákvætt í menningu og hvað er neikvætt. Það fer eftir því hvort maður elst upp í 

henni eða ekki. Margt sem maður er vanur í heimalandi virkar ekki hér og öfugt - maður 

verður bara að sættast við það og reyna að taka inn íslenska menningu líka. Það eru í raun 

engin vandamál í sambandi við menningu heldur er menningin bara ólík.  

 

Annað foreldri leit þannig á að „hvert land er með sína menningu og við getum ekki komið og sagt að 

það eigi allt að vera eins og við viljum. Ef ég ætla að flytja í nýtt land, þá verður maður líka að aðlaga 

sig að landinu“.  

 Mismunandi menningarhefðir varðand brjóstagjöf, umönnun ungra barna og barnauppeldis 

komu einnig fram. Einnig nefndu foreldrarnir sjálfstæði barna á Íslandi og töldu það jákvætt í flestum 

tilfellum; „Mér líkar hvernig börnin eru sjálfstæð, mér finnst það mjög gott. Byrja lítil að vera sjálfstæð. 
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Börnin mín þurfa auðvitað að fara eftir reglum og ekki gera allt sem þau vilja, en líka læra að vera 

sjálfstæð“. Sumir voru vanir að yngra fólkið bæri meiri virðingu fyrir eldra fólki en viðgengst á Íslandi og 

fannst þetta skrítið og jafnvel óþæginlegt í byrjun: „Mér finnst eldra fólkið mjög kurteist en unga fólkið 

er ekki mjög kurteist ... afsakaðu þessa skoðun mína ... vantar stundum smá meiri virðingu frá ungu 

fólki“. 

 Það skein í gegn í nokkrum samtölum að foreldrarnir voru meðvitaðir um að ólík menning og 

trúarbrögð gætu haft áhrif á viðhorf fólks til þeirra og taldi samveru með Íslendingum mikilvæga til þess 

að koma í veg fyrir mögulega fordóma. Eitt foreldri sagði: 

 

Við þekkjum ykkar menningu ekki mikið. En þið kannski þekkið okkar menningu heldur ekki 

mikið og þið getið verið skeptísk á okkar menningu – hvaða fólk við erum - og bara það ... ef 

við höfum samband við annað íslenskt fólk þá er mun auðveldara fyrir okkur öll að skilja hvort 

annað.  

 

Börnin töluðu fæst um mikinn menningarmun, aðallega um að hér á landi væri meira öryggi, sjálfstæði 

barna meira, að börn væru umburðarlyndari; „Hér er öðruvísi að því leyti að krakkarnir eru ekki að 

skipta sér svo mikið af t.d. hvaða tónlist þú fílar ... eða hvaða poppstjörnu ... en í mínu landi myndu 

allir gagnrýna mig. [Hér taka] þau manni eins og maður er, eru umburðarlyndari“. Það kom þó fram 

leynt og ljóst í viðtölunum við fjölskyldunar að íslensk börn sýndu meira frjálsræði í hegðun en þau 

voru vön, eða eins og eitt barnið orðaði það „þau eru svolítið svona, ofvirk, óhlýðnari en börnin í mínu 

landi“. Fjölskyldurnar voru með mismunand trú en allir iðukuðu þeir trú sína á þann hátt sem þeir vildu, 

án þess að ónáða aðra eða verða fyrir ónæði. Foreldri sagði til að mynda: „Ég er ekki að horfa á að 

við séum með mismunandi trúarbrögð, heldur er gott að kynnast fólki og trú þeirra og sjá hvað það er 

að gera“. Þetta var viðhorfið hjá flestum þeim sem töluðu um trúarbrögð sín.  

 Veðráttan var mörgum hugleikin og fæstir vanir þeim miklu veðraskiptum og andstæðum sem 

Ísland hefur upp á að bjóða. Margir söknuðu sólarinnar og oftar en ekki barst í tal sú staðreynd að hið 

íslenska sumar væri heldur óspennandi með allri sinni rigningu, kulda og sólarleysi. Eitt foreldrið sagði: 

„Það þyrfti að vera meiri sól það liggur í augum uppi að veðrið mætti teljast neikvætt og barn sagði 

alvarlegt á svip: „Ég sé ekki sól, það er alltaf rigning“. Það hýrnaði þó yfir viðmælendunum, réttara 

sagt börnunum, þegar þau nefndu snjóinn sem þótti almennt mjög spennandi til leiks og átu. 

Krakkarnir töluðu um að skemmta sér á sleða og í snjókasti og var snjórinn talinn ágætis fæðutegund 

þegar svo bar undir:. „Ég elska snjóinn og fara á sleða og snjókast ... ég hef aldei séð svona mikinn 

snjó ... allir borða snjó og ég passa að borða bara snjó sem er hreinn ... ég er líka alltaf að fljúga á 

hausinn“. Eitt barnanna hló dátt og lék með tilburðum þegar það sagði: „Það er svo fyndið að mér er 

kalt, renni upp og set hettuna á meðan aðrir skólafélagar mínir eru að kafna“. 

 Andstæður hins bjarta íslenska sumars og dimma veturs komu fjölskyldunum á óvart. Mörgum 

fannst erfitt að fara að sofa á sumrin, bæði börnum og foreldrum, þegar bjart er allan sólarhringinn og 

fannst viðmælendum þetta mjög merkilegt þar sem fáir höfðu upplifað slíkt áður. Eitt foreldrið hafði átt í 



  

71 

stökustu vandræðum með að koma börnunum sínum í rúmið á sumarkvöldum: „Það er erfitt að koma 

börnunum í bólið og rökræða við þau um að það sé að koma nótt þegar sólin skín ennþá ... en við 

verðum að kenna þeim að fara eftir klukkunni en ekki sólinni“. Eins þótti sumum erfitt hversu mikið 

myrkur er yfir vetrartímann og foreldri sagði: „Myrkrið er eins og lærð hegðun. Nú vitum við að það 

byrjar að skyggja á ákveðnum tíma og undirbúum okkur undir það“. Eitt foreldrið nefndi báða þessa 

þætti í einu og sagði: „Myrkrið er svolítið erfitt, maður verður slappur og latur ... en við erum líka óvön 

að það sé bjart allan sólarhringinn“. 

 

 

Ósk allra viðmælenda er eiga framtíð á Íslandi! 
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7 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á reynslu og upplifun barna og foreldra sem leita 

alþjóðlegrar verndar á Íslandi af móttökunni, íslensku samfélagi og áhrifaþáttum á sálfélagslega líðan. 

Einnig er leitast eftir að kanna hvort réttindum barnanna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna sé framfylgt. Megin niðurstöður rannsóknarinnar eru að foreldrar ákveða að flýja og leita 

alþjóðlegrar verndar til þess að búa börnum sínum öruggari og betri framtíð. Þegar til Íslands er komið 

eru börnin aftur á móti nær ósýnileg í kerfinu og fá sjaldan tækifæri til þess að tjá sig um eigin málefni 

og barnvæn aðstaða hjá þjónustuaðilum er ekki alltaf til staðar. Langur biðtími og stuðningur 

fjölskyldunnar eru helstu áhrifaþættir á sálfélagslega líðan barna og foreldra auk þess sem skólinn 

gegnir veigamiklu hlutverki sem vettvangur náms og félagslegra tengsla í lífi barnanna. Andleg líðan 

barna og foreldra er misjöfn en ekki á sér stað markviss skimun á andlegri né sálfélagslegri líðan 

þeirra. Fjölskyldurnar koma með sinn veruhátt (e. habitus) inn í nýjar og framandi aðstæður hér á 

Íslandi og menningarmunur hefur vissulega áhrif á upplifun fólks og líðan en fjölskyldurnar telja það 

ekki hindra möguleika þeirra á góðu lífi í sátt og samlyndi við aðra í landinu. Þakklætið leynir sér ekki 

og almenn ánægja er með veitta þjónustu í umsóknarferlinu um alþjóðlega vernd. Þegar fjölskyldurnar 

fá stöðu flóttamanns eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum á Íslandi tekur blákaldur raunveruleikinn 

við, þar sem stuðningur er bágborinn borið saman við þann sem kvótaflóttafólk fær við komu til 

landsins. 

7.1 Móttaka og þjónusta 

Ekki er hægt að horfa á umsækjendur um alþjóðlega vernd sem aðgerðarlaus fórnarlömb eða 

eingöngu sem þolendur án atbeini heldur eru þeir virkir gerendur í eigin lífi. Þrátt fyrir miklar fórnir og 

missi sem flóttinn felur í sér er þráin eftir betra lífi og öruggari framtíð drifkrafturinn sem knýr foreldra 

áfram í flóttanum þó engin trygging á betra lífi sé fyrir hendi (Eastmond, 2010) eins og hugtakið illusio 

gefur til kynna (Bourdieu, 2000). Þetta endurspeglast í rannsókninni þar sem foreldrarnir sögðu allir 

sem einn að megin ástæða ákvörðunar sinnar að yfirgefa heimalandið og leita alþjóðlegrar verndar á 

Íslandi væri öryggi og framtíð barnanna. Stríð, pólitískar ofsóknir og harðræði, óöryggi og áhyggjur af 

framtíðinni litaði líf þeirra í heimalandinu og framtíð barna þeirra var óviss og óörugg. Margir bentu á 

að það færi enginn að rífa barnið sitt úr umhverfi sínu, frá fjölskyldu og vinum, nema mikil þörf væri á 

slíkum aðgerðum, sérstaklega þar sem ekki er á vísan að róa með að fá dvalarleyfi á Íslandi. Foreldrar 

nota atbeini sinn til þess að reyna að koma sér inn í íslenskt samfélag með því að stunda 

sjálfboðastörf, kenna börnum sínum heima á meðan þau hafa ekki aðgang að skóla og reyna að halda 

uppi eðlilegu fjölskyldulífi þrátt fyrir álagsvaldandi aðstæður. Börnin eru einnig virkir gerendur í eigin lífi 

og má þar nefna sjálfskipað íslenskunám nokkurra barna á veraldarvefnum á meðan beðið var eftir 

leyfi til skólagöngu, ákvörðun þeirra um að forðast slæman félagsskap og hvernig þau reyna að 

bregðast við líðan fjölskyldumeðlima, svo fátt eitt sé nefnt. 



  

73 

Barn sem leitar alþjóðlegrar verndar tilheyrir í raun tveimur jaðarhópum, annars vegar hópi 

barna og hins vegar hópi umsækjanda um alþjóðlega vernd. Afleiðing þess er að barnið lendir oft milli 

tveggja pólitískra orðræðna. Önnur leggur áherslu á mikilvægi þess að vernda barnið meðan hin gerir 

stöðu barnsins tortryggilega sem umsækjanda um alþjóðlega vernd. Getur myndast mikil togstreita 

þarna á milli en ríkjandi orðræða í umsóknarríkinu hefur áhrif á stöðu barnins (Vitus og Lidén, 2010). 

Árið 2013 var Barnasáttmáli Sþ lögleiddur hér á landi og samkvæmt honum skal veita börnum, þar 

með talið börnum sem leita alþjóðlegrar verndar, víðtæka vernd (Barnasáttmáli Sþ, e.d.). Skýrt er 

kveðið á um að ef ákvæði innan Barnasáttmálans og innanríkisstefna greinir á þá eigi Barnasáttmálinn 

ætíð að hafa síðasta orðið (United Nations, 2009; Smyth, 2014). Börn eiga rétt á að tjá skoðanir sínar 

á þeim málefnum er varða þau, þar með talið í umsóknarferlinu um alþjóðlega vernd (United Nations, 

2009) og er sá réttur tekinn fram í núgildandi lögum um útlendinga (96/2002) og frumvarpi til nýrra 

útlendingalaga, (Innanríkisráðuneytið, 2015) auk Barnasáttmála Sþ.  

Segja má að börn sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi með foreldrum sínum séu að mörgu 

leyti ósýnileg í kerfinu, óháð aldri þeirra. Almennt er ekki leitað eftir skoðun barnanna eða áliti þeirra í 

málum er varðar þau og þau fá sjaldan áheyrn fullorðinna í kerfinu, hvorki um fyrri reynslu sína né 

daglegt líf og almenna líðan, að skóla- og heilbrigðiskerfinu undanskildu að einhverju leyti. Þetta var 

staðfest í viðtölum við fagfólk í ýmsum stofnunum sem vinna við þjónustu við þá sem leita alþjóðlegrar 

verndar á Íslandi. Að sama skapi sögðu foreldrar að misjafnt væri hversu mikið væri spurt um börnin 

og þeirra líðan. Samkvæmt upplýsingum í tölvupósti frá kærunefnd útlendingamála var þó nýlega farið 

að bjóða börnum 12 ára og eldri að koma í viðtal hjá kærunefndinni og sum hafa þegið boðið. Börnin 

koma þá í fylgd talsmanns (foreldra) en viðtalið er tekið án viðveru hans. Verið er að móta 

verklagsreglur um viðtöl við börn en þegar komin verður meiri reynsla á þetta fyrirkomulag verða 

viðtölin ekki takmörkuð við ákveðinn aldur heldur einnig hvort eitthvað gefi til kynna að börnin hafi 

upplýsingar eða innsýn sem gæti gefið skýrari mynd af umsókninni um alþjóðlega vernd, auk þroska 

þeirra.  

Einnig ítrekar ENOC, tengslanet umboðsmanna barna í Evrópu, mikilvægi þess að börn á 

faraldsfæti fái að tjá skoðanir sínar og hvetur Evrópuríki til þess að gangast við þeim réttindum (Child 

Rights International Network, 2013). Börnin, sem eru í viðkvæmri stöðu, eru að upplifa nýjar og oft 

erfiðar aðstæður og því mikilvægt að byggja upp traust í samskiptum við þau og veita þeim möguleika 

að tjá sig um líf sitt og aðstæður með eigin orðum. Það er svo undir börnunum komið, og ef til vill 

foreldrum þeirra, hvort sá réttur sé nýttur eða ekki en taka ber fram að ekki er verið að takmarka rétt 

foreldra til þess að tjá sig um málefni barna sinna heldur ítreka þann rétt barna að fá að tjá sig, óháð 

því hvað foreldrar þeirra gera (Unicef, e.d.). Einnig árétta ENOC og Barnréttarnefnd Sþ mikilvægi þess 

að móttökuaðstæður barna sem leita alþjóðlegrar verndar séu viðeigandi og barnamiðaðar. Í því felst 

meðal annars að útvega börnum sértækar og alhliða upplýsingar um réttindi sín sem umsækjandi um 

alþjóðlega vernd á tungumáli sem þau skilja (Child Right International Network, 2013; United Nations, 

2009). Þetta er ekki gert með markvissum hætti hér á Íslandi. 

Andstætt íslenskum stofnunum er sænska Útlendingastofnunin t.d. með góðar upplýsingar á 

nokkrum tungumálum, ýmist aðgengilegar á veraldarvefnum eða í formi bæklinga, fyrir börn sem koma 

sem umsækjendur um alþjóðlega vernd. Þar er farið í einföldum orðum yfir hvað felst í því að sækja 
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um alþjóðlega vernd og við hverju börnin megi búast, hvaða réttindi börnin eiga, út frá því hvort þau 

séu ein eða í fylgd forráðamanna (Migrationsverket, e.d.). Mikilvægt er að aðgengilegar upplýsingar, 

eins og í Svíþjóð, séu aðgengilegar á Íslandi. Í frumvarpi til nýrra útlendingalaga er tekið fram að ef 

fylgdarlaus börn komi hingað til lands verði upplýsingar til þeirra að vera í samræmi við aldur þeirra og 

þroska (Innanríkisráðuneytið, 2015). Velta má því fyrir sér hvort slíkt eigi eingöngu að einskorðast við 

fylgdarlaus börn. Einnig má nefna að lítil aðstaða virðist vera á sumum íslenskum stofnunum fyrir 

börnin til þess að bíða, leika sér eða dreifa huganum á annan hátt á meðan foreldri eða foreldrar eru í 

viðtölum vegna umsóknar um alþjóðlega vernd. Eitt foreldri talaði um hvað það hefði verið erfitt og 

truflandi að ræða erfiða hluti og vera með börnin í kringum um sig því það var ekkert fyrir þau að gera. 

Fengu starfsmenn hrós fyrir að reyna að gera gott úr aðstæðum með því að lána börnum blað og 

penna og sýna þolinmæði. Sum börnin nefndu líka að það væri erfitt að sitja lengi með áhyggjur, bíða 

og hafa ekkert fyrir stafni en eitt tók þó fram að það hefði trúlega verið alveg jafn hrætt og grátið jafn 

mikið þó það hefði verið sérstök biðaðstaða fyrir börn og ungmenni.  

Mikilvægt er að horfa til margbreytilegrar reynslu og margvíslegra þarfa barna og fjölskyldna 

sem leita alþjóðlegrar verndar (Newbigging og Thomas, 2011). Fjölskyldurnar mynda ekki einsleitan 

hóp heldur hefur hver þeirra og hver einstaklingur innan hverrar fjölskyldu sérstaka reynslu í 

pokahorninu. Þörf er á einstaklingsmiðuðum og viðeigandi nálgunum í þjónustu við þær og mikilvægt 

að bregðast við þörfum fjölskyldna á hverjum tíma í stað þess að skilgreina þær nær eingöngu út frá 

stöðu þeirra sem flóttamenn eða umsækjendur um alþjóðlega vernd (Cox, 2011). Samkvæmt fagfólki 

sem sinna þjónustu við fjölskyldur er leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi vinna mismunandi 

þjónustuaðilar náið saman. Verkferlar um móttöku barna og foreldra eru þó ekki til staðar meðal allra 

helstu þjónustuaðila en reynt að líta á hverja fjölskyldu fyrir sig og þarfir hennar. 

Foreldrarnir tjáðu mikið þakklæti vegna þeirrar þjónustu sem þeir fengu frá félagsþjónustu og 

félagasamtökum. Þrátt fyrir að margt sé vel unnið í þjónustu við fjölskyldurnar komu einnig fram 

ákveðin atriði sem ýmist foreldrar eða börn þeirra bentu á að betur mættu fara, til dæmis eftirfylgni eftir 

heilbrigðis- og geðheilbrigðisþjónustu. Samræmist það erlendum rannsóknum (Colucci o.fl., 2015). 

Einnig kom fram að stuðningur við einstæð foreldri mætti vera meiri og skilvirkari þar sem foreldrið 

væri að sinna þungu hlutverki auk þess að vera að takast á við nýjar og krefjandi aðstæður. Sjá má 

sambærilega upplifun meðal einstæðra foreldra í erlendum rannsóknum (Newbiggin og Thomas, 

2011; Dolan og Sherlock, 2010). Auk þess varð foreldrum tíðrætt um hversu erfitt þeim fannst að biðja 

um aðstoð og svo virðist sem upplýsingaflæði sé stundum ábótavant, sem getur komið til vegna 

tungumálaörðugleika.  

Takmarkandi áhrif tungumálaörðugleika á líf fjölskyldumeðlima sem leita alþjóðlegrar verndar 

og mikilvægi þess að tileinka sér hið nýja tungumál, m.a. til þess að stuðla að skilvirkari samskipum og 

taka þátt í samfélaginu, myndar rauðan þráð í gegnum erlendar rannsóknir (Svenson og Eastmond, 

2013; Eastmond; 2010; Lewig o.fl., 2009; Ager og Strang, 2008). Það kom bersýnilega í ljós meðal 

barna og foreldra hversu takmarkandi það var að kunna ekki íslensku, auk þess sem margir töluðu 

ekki ensku nema að litlu leyti, og var lögð áhersla á mikilvægi þess að læra íslenskt tungumál. Misjafnt 

var hvernig fjölskyldumeðlimir upplifðu túlkaþjónustu. Í flestum tilfellum gekk vel en einnig kom fram sú 

staða að túlkur talaði ekki sömu mállýsku og fjölskyldan þegar uppi var staðið auk hræðslu um að 
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segja frá hlutum við túlk sem myndi hugsanlega síðar ekki virða trúnað við umsækjendur. Þessi 

vandamál má einnig sjá í erlendum rannsóknum (t.d. Cox, 2011). Einnig er takmarkað aðgengi að 

túlkaþjónustu á ákveðnum tungumálum eða mállýskum en þjónustuaðilar eru nú farnir að nýta erlenda 

túlkaþjónustu í gegnum síma eða tölvu, m.a. í slíkum tilfellum auk þess sem þýðingaforrit á 

veraldarvefnum koma að góðum notum í hinu daglega lífi. 

Stuðningur og þjónusta við þá einstaklinga sem fá viðurkennda stöðu flóttamanns eftir 

umsóknarferlið um alþjóðlega vernd og þá sem koma á vegum ríkisins sem kvótaflóttafólk er mjög 

ójafn. Hefur verið bent á þessa mismunum og lagt hefur verið til að þjónusta við þá verði samræmd 

eins og kostur er (Ríkisendurskoðun, 2015). Að sögn Áshildar Linnet (birt með leyfi) er það m.a. 

opinber stefna Rauða krossins að jafna þurfi þennan stuðning. Þeir sem fengið hafa stöðu flóttamanns 

eða dvalarleyfi af mannúðarástæðum þurfa að takast á við miklar og hraðar breytingar við þau 

umskipti, þar sem við tekur allt annað kerfi en þau hafa búið við. Fjölskyldurnar þurfa skyndilega að 

hafa frumkvæði á nýjum og framandi vettvangi og fóta sig í tilverunni. Fæstir hafa vinnu, ekki allir 

tengslanet til þess að leita í, þekkja ekki hvernig kerfið virkar og hafa ekki unnið sér inn réttindi til 

atvinnuleysisbóta. Þetta getur verið mjög streituvaldandi ástand sem getur haft mikil áhrif á 

fjölskylduna. Mikivægi þess að veita fjölskyldum sem fá dvalarleyfi í kjölfarið á umsókn sinni um 

alþjóðlega vernd meiri stuðning og aðstoð kemur skýrt fram á meðal fjölskyldnanna og þær myndu án 

efa njóta góðs af stuðningsfjölskyldum, tengslaneti og aukinni aðstoð við að hefja lífið fyrir alvöru á 

Íslandi.  

7.2 Biðtíminn  

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að langur biðtími eftir niðurstöðu umsóknar um alþjóðlega vernd 

hefur neikvæð og víðtæk áhrif á sálfélagslega og andlega líðan barna og foreldra (United Nations, 

2013; Vitus, 2010; Björnberg, 2013). Málsmeðferðartími umsókna hér á landi hefur verið mjög langur 

en unnið hefur verið að því á síðustu misserum að stytta úrvinnslutíma umsókna um alþjóðlega vernd. 

Stefnt hefur verið að því að umsóknir eftir 24. ágúst 2014 taki að jafnaði ekki lengri tíma en 90 daga á 

hvoru stjórnsýslustigi, það er hjá Útlendingastofnun annars vegar og Innanríkisráðuneytinu hins vegar 

(Innanríkisráðuneytið, 2014). Þar sem fleiri umsóknir en venjulega berast þessa dagana þá er ekki 

fyrirséð hvaða áhrif það hefur á úrvinnsluhraða umsókna en misjafnt er hvort fjölskyldurnar tilheyra 

gamla málsmeðferðartímanum eða nýja. 

Í rannsókninni kemur fram að biðtíminn er mikill álagsvaldur á sálfélagslega líðan foreldra og 

barna. Mörg börnin höfðu skilning á aðstæðum fjölskyldunnar og því sem var í húfi, en yngri börnin 

upplifðu álag biðtímans í gegnum vanlíðan foreldra sinna í einhverjum tilfellum. Eftir því sem lengra 

líður aðlagast börnin betur leikskóla, grunnskóla og nærsamfélaginu. Vonir og væntingar 

fjölskyldunnar um dvalarleyfi á Íslandi aukast með hverjum deginum og því er missirinn meiri og sárari 

ef umsókninni er hafnað. Þrátt fyrir biðina, stöðvast þroski barna ekki á biðtímanum og mikilvægt að 

huga að honum. Eins og Bourdieu (2000) bendir á verður tíminn meira áberandi og sýnilegur þegar 

erfiðleikar steðja að og má greina það í rannsókninni þar sem fram kemur hvernig biðtíminn og 

óvissan gegnsýrir hversdagsleikann hjá mörgum, þráin eftir jákvæðu svari er áþreifanleg og 

áhyggjurnar af höfnun liggja þungt á fjölskyldumeðlimum. Segja má að biðin taki tíma í margvíslegum 
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skilningi, svo sem félagslegan tíma, tilvistarlegan tíma og tíma af ævinni sjálfri sem ekki verður fenginn 

til baka verði umsókn fjölskyldunnar hafnað (Vitus, 2010). Margir, bæði börn og foreldrar, áttu erfitt 

með að horfa til framtíðar af hræðslu við birtingarmynd hennar og óttuðust þá yfirvofandi vá að verða 

vísað úr landi og afleiðingar þess. Börnin áttu þó auðveldara með að líta til framtíðar, sérstaklega þau 

yngri, og láta sig dreyma um framtíðarstarf en sjá má sambærilegar niðurstöður í erlendum 

rannsóknum (sjá t.d. Björn o.fl., 2013). Það sem virtist einnig hafa áhrif á líðan og upplifun foreldra af 

biðtímum er hvort stríðsástand, pólitískur órói eða ógnarstjórn sé í föðurlandi umsækjenda eða hvort 

fjölskyldan eða fjölskyldumeðlimir séu fórnarlömb persónulegra ofsókna og misbeitingar en 

sönnunarbyrgðin er meiri hjá þeim síðarnefndu. 

Samkvæmt nýlegri skýrslu sem unnin var fyrir norsk yfirvöld um börn sem hafa upplifað 

stríðsátök og sækja um alþjóðlega vernd er lagt til að stjórnvöld stytti úrvinnslutíma umsókna eins og 

unnt er þegar barnafjölskyldur eiga í hlut til þess að draga úr neikvæðum áhrifum biðtímans á velferð 

barna (Tonheim o.fl., 2015). Auk þess bendir Barnaréttarnefnd Sþ á að börn og fullorðnir upplifa 

tímann á misjafnan hátt og ítrekar að verklag og ferlar er snúa að börnum ættu alltaf að hafa forgang í 

umsóknarferlinu um alþjóðlega vernd (United Nations, 2013). Samkvæmt starfsmönnum 

Útlendingastofnunnar á Íslandi eru umsóknir barnafjölskyldna sem sækja um alþjóðlega vernd á 

Íslandi afgreiddar með sama hætti og umsóknir einstaklinga, en reynt er að afgreiða allar umsóknir 

innan 90 daga. Það hefur tekist í flestum tilfellum, nema í einstaka málum þar sem þarf t.d. að afla 

frekari gagna. Foreldrar sem hafa þurft að bíða einna lengst eftir svari sögðu að það væri betra að fá 

svar eftir nokkrar vikur eða 2-3 mánuði í stað þess að bíða svona lengi og nefndu meðal annars áhrif 

langs biðtíma á börnin sé umsókninni að lokum hafnað. 

7.3 Skólinn 

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að menntun, skólaganga og viðhorf kennara og nemenda hafa 

mjög mikil áhrif á sálfélagslega velferð barna er sækja um alþjóðlega vernd (t.d.Björnberg, 2013; 

Svenson og Eastmond, 2013; Tursunovic, 2010) en slíkt má einnig heyra á upplifun barna sem tóku 

þátt í rannsókninni og foreldra þeirra. Skólinn virðist vera eins konar akkeri í annars fremur óvissum 

hversdagsleikanum, sem veitir rútínu og tilgang. Góð menntun var börnum og foreldrum ofarlega í 

huga og margir töldu menntunina stökkpall í átt að betri atvinnumöguleikum í framtíðinni og betra lífi. 

 En skólinn var ekki eingöngu mikilvægur út frá námsmöguleikum barnanna heldur var hann 

einnig talinn mikilvægur vettvangur félagslegra tengsla, þar sem börn áttu möguleika á að eignast vini, 

læra tungumálið og læra inn á nýtt samfélag. Skólinn og skólaumhverfið getur verið heilsueflandi 

vettvangur fyrir börn með flóttabakrunn sé vel að öllu staðið, sem styður við og eflir andlegt heilbrigði 

og sálfélagslega velferð (de Wal Pastoor, 2015; de Wal Pastoor, 2013) t.d. með því að miðla tilfinningu 

um samfellu í lífi barnanna gegnum athafnir sem stuðla m.a. að því að byggja upp öryggi, 

fyrirsjáanleika og skilning (Betancourt og Khan, 2008). Fyrirkomulag íslenska skólakerfisins og 

kennsluaðferða er í nær öllum tilfellum ólíkt því sem börnin hafa upplifað áður, á jákvæðan hátt, og 

eins eru kennarar taldir skila hlutverki sínu á árangursríkari og barnvænni hátt samanborið við fyrri 

reynslu að mati fjölskyldanna. Margir sögðu frá hjálpsemi kennara í margvíslegri mynd sem í raun 
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fellur ekki undir hið venjubundna verksvið kennarans, líkt og kemur  fram í erlendum rannsóknum 

(Fazel, 2015; Block, 2014).  

Mælt er með því að börn með flóttabakgrunn taki sem fyrst þátt í almennu bekkjastarfi með 

jafnöldrum í umsóknarríkinu (Tonheim o.fl., 2015). Í rannsókninni höfðu flest börnin farið í 

undirbúningsbekk í einhvern tíma þar sem lögð var áhersla á íslensku og yfirleitt nokkur önnur fög en 

börnunum fannst gott að komast í venjulegan bekk. Til þess að geta gefið viðeigandi stuðning verða 

kennarar að hafa skilning á aðstæðum barnanna, mögulegum vandamálum sem þau eru að takast á 

við og vilja til þess að skilgreina sálfélagslegar þarfir barnanna auk þess sem kennarar eru í 

kjöraðstöðu til þess að auðkenna líðan þeirra (de Wal Pastoor, 2015). Þrátt fyrir mikla ábyrgð sem 

kennarar hafa á herðum sér er fræðsla og stuðningur við kennara sem kenna börnum með 

flóttabakgrunn víða ábótavant (Bourgonje, 2010: de Wal Pastoor, 2015). 

Taka þarf tillit til að þátttaka foreldra í skólastarfi barna er misjafnt í eðli sínu og eins 

framkvæmd á milli landa (Whitmarsh, 2011; Bourgonje, 2010) en slíkt mátti heyra í viðtölum við 

foreldra. Samskipti foreldra við kennara barnanna voru misjöfn en flestir töldu upplýsingaflæði og 

samskipti milli foreldra og skóla mikilvæga þætti. Rannsóknir benda til að besta aðferðin til þess að 

mæta þörfum barna með flóttamannabakgrunn feli í sér ramma sem auðkennir margvíslegar þarfir 

barnanna, svo sem námslegar, félagslegar og tilfinningalegar þarfir, og einblínt er á mikilvægi þess 

fyrir börnin að vera hluti af heild auk viðurkenningar á fjölmenningu. Grundvallarþættir í árangursríku 

skólastarfi fela því meðal annars í sér markvissan stuðning, þverfaglega nálgun þátttöku foreldra og 

samfélagslega þátttöku (Block o.fl., 2014; Taylor og Sidhu, 2012). 

7.4 Andleg- og sálfélagsleg velferð 

Börn og foreldrar með flóttabakgrunn hafa mörg hver upplifað áföll og erfiðleika sem geta haft áhrif á 

velferð þeirra auk þess sem móttaka og aðstæður í nýju landi geta haft mikil áhrif (Fazel og Stein, 

2002; Vaage, 2014). Þrátt fyrir erfiðar aðstæður geta börnin einnig sýnt mikla þrautseigju í mótlætinu 

(Bronstein og Montgomery, 2011; Maegusuku-Hewett o.fl. 2007) og líta ber til heilsueflandi nálgunar 

(t.d. Antonovsky, 1996) í tengslum við börn (og foreldra) er leita alþjóðlegrar verndar þar sem lögð er 

áhersla á úrræði og bjargráð fremur en vandamál. Slík úrræði má meðal annars finna í sjálfu barninu 

eða umhverfi þess (Tonheim ofl., 2015). Börnin og foreldrarnir í rannsókninni voru flest með ákveðnar 

leiðir til þess að reyna að bæta líðan sína, s.s gönguferðir, trúariðkun eða samvera með félögum. 

Ekki fer fram markviss skimun á andlegri líðan barna eða foreldra sem leita alþjóðlegar 

verndar á Íslandi. Misjafnt er hvort foreldrum sé boðin sálræn aðstoð fyrir þá sjálfa eða börnin, en 

börnin voru mjög sjaldan spurð út í eigin líðan í umsóknarferlinu. Heilbrigðisskoðun barna sem koma til 

landsins sem innflytjendur, kvótaflóttafólk eða umsækjendur um alþjóðlega vernd felur ekki í sér 

skimun eða greiningu sálrænna kvilla. Þar er fyrst og fremst um líkamsskoðun að ræða auk þess sem 

skimað er fyrir smitsjúkdómum og sníkjudýrum og á bólusetningum barna er könnuð. Skoðunin er 

unnin í samræmi við verklagsreglur Embættis landlæknis (Embætti landlæknis, 2015) og við greindan 

vanda eða veikindi er börnunum vísað áfram til frekari skoðunar og meðferðar. 

Börn með flóttabakgrunn eru í þrefaldri hættu fyrir áfallareynslu (e. traumatization), þ.e.a.s 

gegnum eigin reynslu í heimalandi og flótta, líðan foreldra og álagsþátta í mótttökuríkinu, til dæmis 
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umsóknarferlinu (Vaage, 2014). Upplifun þeirra á áföllum og erfiðleikum er háð ýmsum þáttum og 

mikilvægt að skilja þroska og viðbrögðin í því félagslega samhengi sem þau eiga sér stað í (Tonheim 

ofl., 2015). Í rannsókninni kom fram að flestir foreldrarnir höfðu verið eða eru að kljást við andlega 

vanlíðan af einhverju tagi bæði vegna fyrri reynslu og álagsþátta í umsóknarferlinu. Þrátt fyrir að ekki 

hafi verið leitast eftir fyrri reynslu barnanna né foreldrana í rannsókninni kom reynsla þeirra oft fram í 

viðtölunum. Börnin höfðu sum hver lent sjálf í hremmingum í heimalandi sínu eða horft upp á ættingja 

verða fyrir áföllum auk þess sem margvíslegir álagsþættir í tengslum við líf þeirra á Íslandi komu fram. 

Börnin sögðu einnig frá sálrænum einkennum og áhyggjum sem komu meðal annars fram í depurð, 

kvíða, martröðum og grátköstum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir 

(Björnberg, 2013; Faze og Stein, 2002). Þeir foreldrar sem þurftu að segja frá eigin vanlíðan eða 

barna sinna að fyrra bragði til þess að fá aðstoð fannst það erfitt en öðrum sem var boðin aðstoð þáðu 

hana ekki allir. Börnin virðast næm á líðan foreldra sinna og fram kemur að sum þeirra reyna á virkan 

hátt að bregðast við því. Börn í þessari stöðu reyna oft að hlífa foreldrum sínum við eigin vandamálum 

og fá því ekki aðstoð við hæfi (Vaage, 2014; Björnberg, 2013; Eastmond, 2010).  

Í tillögu til þingsályktunar um stefnu og aðgerðaráætlum í geðheilbrigðismálum til fjögurra ára 

(2016-2020) eru sett fram nokkur markmið til þess að bæta geðheilbrigðisgreiningu og þjónustu. Í 

markmiði sem snýr gegn fordómum og mismunun kemur fram undirmarkmið þar sem ráðlagt er að 

komið verði á skipulögðu mati á geðheilsu allra umsækjenda um alþjóðlega vernd í reglubundinni 

heilsufarsskoðun (Þingskjal 405  —  338. mál). Í ályktuninni kemur ekki sérstaklega fram hvort bjóða 

eigi börnum slíka þjónustu en ætla má að börnin séu meðtalin í „allir.“ Færa má rök fyrir því að 

markviss skimum á líðan bæði barna og foreldra fari einnig fram í félagsþjónustinni þar sem fjölskyldan 

þekkir þá þjónustu og treystir henni jafnvel betur en heilbrigðisþjónustunni. 

Ekki er þó fullnægjandi að líta eingöngu andlegrar líðan barna og foreldra heldur verður að 

horfa til velferð einstaklingana á heildrænan hátt í tengslum við umhverfi þeirra og aðstæður og skiptir 

skimun sálfélagslegrar velferðar þeirra því miklu máli. Hægt er líta til vistfræðikenningar 

Bronfenbrenner (1986) til þess að fá heildrænni sýn þegar leitast er eftir að skilja fjölskyldurnar í hinu 

nýja lífi, en samkvæmt kenningunni er ekki fullnægjandi að líta eingöngu á barnið sjálf, foreldra þess 

og nánasta umhverfi heldur einnig samskipti þeirra og tengl við samfélagið í víðara samhengi. Í 

ráðleggingum Tonheim og félaga (2015) sem snýr að börnum sem upplifað hafa stríðsátök kemur fram 

að þróa þurfi barnamiðaðan og menningarnæman viðtalsvísi til þess að nota við mat á sálfélagslegri 

velferð barna. Markmiðið með slíku mati er að auðkenna styrkleika og þrautseigju barnsins og 

verndandi þætti í umhverfi þess til þess að taka ákvörðun um aðferðir og íhlutanir til félagslegrar 

samþættingar og endurhæfingar. Að auki er bent á mikilvægi þess að matið feli í sér barnið sjálft og 

aðrar mikilvægar persónur í lífi barnsins. Með samtali við barnið og foreldra þess ætti að leitast við að 

greina hvaða menningarlegu nálganir séu viðeigandi til heilunar og endurhæfingar að mati þeirra 

sjálfra. Auk þess er mælt með því að skimun sálfélagslegra velferðar barna í þessari stöðu sé 

framkvæmd innan tveggja mánaða frá komu. Hér á landi mætti byggja á þessari reynslu í 

skipulagningu þjónustunnar. 
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7.5 Fjölskyldan, veruháttur og menningarauður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fjölskyldan, virkni hennar og stuðningur, er einn mikilvægasti 

áhrifaþátturinn á sálfélagslega líðan barna og foreldra en mikilvægi fjölskyldunnar má einnig sjá í 

erlendum rannsóknum (Björnberg, 2013; Newbigging og Thomas, 2011). Vinátta, traust og virðing 

virtist einkenna fjölskyldutengsl flestra fjölskyldnanna og meðvitund um að fjölskyldan sé helsta 

stuðningsnet fjölskyldumeðlima. Fjölskyldutengslin og stuðningur virðast stuðla að aukinni þrautseigju 

meðal fjölskyldumeðlima. Mikilvægi fjölskyldunnar mátti greinilega heyra í viðtölum við börnin en einnig 

þegar þau sýndu og ræddu um ljósmyndir eða teikningar sem þau gerðu í tengslum við rannsóknina 

eða áttu fyrir viðtalið.  

Stuðningur við foreldra er mjög mikilvægur þar sem þau eru umönnunaraðilar barnanna og 

börn endurspegla oft líðan foreldra sinna (Vaage, 2014). Jack (2000) telur til að mynda að 

árangursríkasta aðferðin til þess vernda og efla þroska og velferð barna feli í sér að tryggja foreldrum 

viðeigandi stuðning og aðstoð. Í rannsókninni kom í ljós að margvíslegar breytingar urðu í 

fjölskyldudýnamíkinni meðal annars vegna aðskilnaðar við fjölskyldumeðlimi og breyttra hlutverka 

innan fjölskyldunnar. Mikið álag, upplifun á stjórnleysi á aðstæðum fjölskyldunnar og takmörkuð úrræði 

foreldra til að veita börnum sínum hversdagslega hluti sem jafnaldrar þeirra fengu komu meðal annars 

fram.  

Samskipti innan fjölskyldna er margbreytileg, bæði á hversdaglegum grunni sem og í tengslum 

við áföll og erfiðleika (Dalgaard og Montgomery, 2015). Almennt var talað um góð samskipti milli 

fjölskyldumeðlima þar sem hægt var að ræða bæði hversdagsleg og erfið málefni en þó mátti merkja 

að foreldrar reyndu að vernda börnin sín fyrir of miklum áhyggjum og upplýsingum og það sama mátti 

segja um sum börnin. Mikilvægt er að styðja vel við fjölskyldurnar þegar þær eru að takast á við 

breyttar aðstæður og krefjandi ferli þar sem áhyggjur, vanlíðan og ótti um afdrif fjölskyldunnar eru 

daglegar áskoranir (Vaage, 2014).  

Misjafnt er hversu mikið fjölskyldurnar gera saman en margvíslegir þættir höfðu áhrif á það, 

svo sem aldur barnanna, félagsleg tengsl við jafnaldra og hversu lengi fjölskyldan hafði verið á Íslandi. 

Félagsþjónustan, barnavernd og frjáls félagasamtök hafa lykilhlutverki að gegna við að skapa 

fjölskyldum, er leita alþjóðlegrar verndar, félagsleg tengsl, hvort sem það er meðal fjölskyldna í sömu 

stöðu eða innansamfélagsins (Dolan og Sherlock, 2010; SCIE, 2015) Rauði krossinn stendur m.a. fyrir 

fjölskyldusamverum meðal fjölskyldna er bíða svars frá yfirvöldum um stöðu sína. Sumar fjölskyldurnar 

höfðu farið á slíka samveru þar sem börnin höfðu tækifæri á að hitta og leika við önnur börn en ekki 

allar fjölskyldurnar vissu af þessu úrræði. Þetta úrræði var mismikið notað en vel af því látið og 

þakklæti auðheyrt. Kom fram að erfitt væri að missa þau tengsl eftir veitt dvalarleyfi. Stundum fóru 

fjölskyldurnar saman í ferðir á vegum Rauða krossins en oft voru þær á skólatíma barnanna eða þegar 

börnin þurftu að sinna heimavinnu svo þau áttu ekki heimangengt auk þess sem foreldri með ungt 

barn sagði að samgöngur á tímasetningu samverunnar (út frá staðsetingu) vera takmarkaðar og því 

stundum erfitt að mæta. Ætla má að mikilvægi félagslegra tengsla og samskipta sé ekki minni eftir að 

hafa fengið veitt dvalarleyfi og mikilvægt að bregðast við þessum þörfum fjölskyldnanna.  

Þrátt fyrir að veruháttur (e. habitus) fjölskyldnanna og menning teljist nokkuð ólíkt samanborið 

við Ísland var enginn sem nefndi þá staðreynd sem óyfirstíganlega hindrun í því að geta lifað góðu lífi í 
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sátt og samlyndi við land og þjóð hér á landi. Bæði börn og foreldrar nefndu dæmi sem sýndu það 

hvernig veruháttur þeirra stangaðist á við nýtt svið (e. field) og þann veruhátt sem ríkandi er hér. 

Foreldrarnir nefndu til að mynda ólíkar uppeldisaðferðir, þ.e.a.s. aðferðir sem teljast eðlilegar í 

heimlandi þeirra en stríða gegn viðhorfi til uppeldis og jafnvel lögum á Íslandi, sjálfstæði og atbeini 

íslenskra barna, samskipti foreldra við menntastofnanir og tungumálaörðugleika. Börnin nefndu sum 

hver mikinn mun á samskiptum við skólaumhverfið og kennara auk frelsis og öryggis barna á Íslandi 

en slíkt frelsi þekktu þau fæst þar til nú. Coleman (1988) bendir á að slík upplifun öryggis geti átt sér 

stað þegar flutt er milli svæða sem fela í sér ólíkan félagsauð. Hann telur öfluga en fremur óstöðuga 

gerð félagsauðs búa í því að lifa í öruggu umhverfi þar sem glæpatíðni og önnur frávikshegðun er 

takmörkuð sem veitir börnum og foreldrum aukið frelsi og minni áhyggjur. 

Allar fjölskyldurnar notuðu aðferð samþættingar samkvæmt Berry (1997), þ.e.a.s. reyndu að 

viðhalda gildum eigin menningar en tileinka sér einnig þætti innan íslenskrar menningar. Auðheyrt var 

að börnin voru fljótari að læra inn á íslenskt samfélag, menningu og tungumál en foreldrarnir og eru 

niðurstöðurnar í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna (Björnberg, 2013; Whitmarsh, 2011, 

Wiese, 2010). Ástæða þess er m.a. að börnin fara í skóla, eru innan um íslenska jafningja og kennara 

og lögð er áhersla á íslenskukennslu. Sum þeirra stunda einnig tómstundir sem gefur þeim enn meiri 

möguleika til að stofna til félagslegra tengsla og læra tungumálið. Viðhorf foreldra til nýrrar menningar 

er einnig mikilvægur þáttur og getur auðveldað og torveldað þróun menningareinkenna hjá börnum og 

ungmennum (Sam og Berry, 2006). Í rannsókninni litu foreldrar með tiltölulega jákvæðum hætti til 

íslenskrar menningar en þekktu vissulega mismikið til hennar. Það sem var mörgum hugleikið, 

sérstaklega foreldrum, var sjálfstæði íslenskra barna. Þeim fannst heillandi að sjá ung börn ferðast ein 

með strætó og hafa ákveðið vald yfir sjálfu sér. Aftur á móti nefndu þau líka að börnum væri ef til vill 

hampað of mikið hérlendis og kursteisi og virðing við þá eldri væri ábótavant. Í mörgum samfélögum 

hafa börn ekki eins mikil réttindi og á Vesturlöndum en rannsóknir hafa sýnt fram á að slíkt getur 

skapað togstreitu meðal barna og foreldra þegar sest er að í vestrænu ríki (Whitmarsh, 2011; Lewig, 

Arney og Salveron, 2009; Whittaker o.fl., 2005).  

Andstætt börnunum, sem hafa aðgengi að skóla, eru foreldrarnir fæstir með vinnu sem 

takmarkar möguleika þeirra á samþættingu í samfélagið, en fá nokkra klukkustunda íslenskukennslu á 

viku. Rannsóknir benda til að atvinnuþátttaka einstaklinga með flóttabakrunn hafi margvísleg áhrif, svo 

sem veiti tækifæri til þess að umgangast samfélagsþegna, læra tungumálið og efla sjálftraust og 

sjálfsálit. Hins vegar geta margar hindranir staðið í vegi fyrir atvinnuþátttöku s.s. skortur á meðmælum 

og gögnum sem staðfesta menntun eða að prófgráðan sé ekki þekkt í viðkomandi landi (Phillimore, 

2011; Ager og Strang, 2008; Mestheneos og Ioannidi; 2002). Missir menningarauðs felur til að mynda 

í sér að menntun er ekki metin að verðleikum og slíkan missi mátti heyra meðal foreldra í 

rannsókninni, en margir þeirra eru með nám að baki, jafnvel háskólanám. Sumir voru með prófskírteini 

og gögn meðferðis sem staðfesti menntun þeirra. Nokkrir sögðu að svo virtist sem reynsla sín og nám 

hefði ekkert gildi á Íslandi og þeir sem höfðu atvinnu unnu láglaunastörf og áttu langa vinnudaga. Ósk 

allra foreldranna var að fá tækifæri til þess að vinna og ala önn fyrir fjölskyldu sinni og að fá að vinna í 

samræmi við menntun og hæfni sína í framtíðinni en veltu því fyrir sér hvort sú óskhyggja væri á 

skýjaborgum reist. Þeir foreldrar sem ekki hafa fengið svör við umsókn fjölskyldunnar um alþjóðlega 
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vernd mega sumir vinna, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (Útlendingastofnun, e.d.). Að fá 

atvinnuleyfi er þó erfitt og flókið ferli og eitt foreldrið lýsti því sem vítahring þar sem atvinnurekendur og 

yfirvöld benda hverjir á aðra. Einnig hafa þeir sem hafa fengið stöðu flóttamanns eða dvalarleyfi af 

mannúðarástæðum átt erfitt með að fá vinnu.  

Fagaðilar bentu á að það væri mikilvægt að framkvæma formlegt mat á getu einstaklinga, að 

þeir fái menntun sína metna og leiðbeiningar um hvað þurfi til þess að fullgilda hana og nýta hana í 

nýju landi. Samræmist það erlendum fræðum þar sem fyrrnefndir þættir eru taldi auka líkur á farsælli 

samþættingu einstaklingsins í samfélagið (Ager og Strang, 2008; Duke, Sales og Gregory, 1999).Það 

kom mjög skýrt fram að þeim fannst erfitt að vera öðrum háður. Þeir vilja síst af öllu vera byrði á 

íslenska kerfinu og eru tilbúnir að gangast í nær hvaða starf sem er til þess að geta séð fyrir fjölskyldu 

sinni.  

Oft heyrist í umræðu að innflytjendur, flóttafólk og umsækjendur um alþjóðlega vernd þurfi að 

aðlagast íslensku samfélagi á sem víðtækastan hátt. Aftur á móti hefur minna farið fyrir umræðu um 

þá ábyrgð sem Íslendingar og íslenskar stofnanir bera í þessu ferli. Mikilvægt er að líta á 

samþættingarferlið sem gagnkvæmt ferli og viðurkenna þörfina á árangursíkum tengslum milli 

umsækjenda um alþjóðlega vernd eða flóttafólks og íslenskra samfélagsþegna og stofnanna til þess 

að stuðla að velferð og árangursríkri samþættingu (Ager og Strang, 2008). Þrátt fyrir að takast á við 

breyttar aðstæður af æðruleysi þá var mjög greinanlegur sá missir menningarauðs sem fjölskyldan var 

að takast á við, s.s hvernig fjölskyldurnar söknuðu hefða og siða frá í heimalandinu og atvinnu. Fyrir 

innflytjendur og flóttafólk getur aðlögun að nýrri menningu verið sorgarferli þar sem hún getur falið í 

sér missi á því sem er einstaklingnum kunnuglegt s.s. tungumál, heimili, sambönd staðsetningar og 

veðurfar (Wiese, 2010). Í samtölum við foreldra og börn mátti greina slíkar tilfinningar.  

7.6 Félagsleg tengsl 

Fjölskyldur sem leita alþjóðlegrar verndar hafa flestar upplifað missi félagsauðs og stuðnings þar sem 

þær reyna að fóta sig í landi án stórfjölskyldu og vina (Björnberg, 2013; Eastmond, 2010). Dunst, 

Snyder og Mankinen (í Donlan og Sherlock, 2010) telja að félagslegur stuðningur feli í sér 

tilfinningalega, líkamlega og efnislega aðstoð auk upplýsinga- og áhrifaríkrar grundvallaraðstoðar sem 

aðrir einstaklingar veita til þess að viðhalda heilbrigði og velferð, efla þrautseigju gegn erfiðum 

atburðum og stuðla að þroska. Félagslegur stuðningur er því mikilvægur fyrir margra hluta sakir, svo 

sem til að draga úr neikvæðum áhrifum steitu (Wiese, 2010) en þrátt fyrir mikilvægi félagslegs 

tengslanets fyrir þessar fjölskyldur, þarf einnig að líta til gæða þeirra (Dolan og Sherlock, 2010). Ef sýn 

Ager og Strang (2004; 2008) á félagsleg tengsl, félagslega brúun og félagslega tengingu er höfð til 

hliðsjónar má glöggt sjá að mikilvægustu og oftast einu félagslegu tengsl fjölskyldnanna er fjölskyldan 

sjálf. Mjög fáar fjölskyldur þekktu til fólks af sama þjóðerni þegar þau komu til Íslands og fæstar eru í 

samskiptum við einstaklinga frá svipuðum slóðum. 

Félagsleg brúun er mismunandi milli barna og foreldra. Flest barnanna sem eru búin að vera í 

skóla í einhvern tíma hafa kynnst einhverjum bekkjarfélögum og telja þá ýmist til kunningja eða vina 

og því félagsleg brúun í einhvers konar mynd til staðar. Þó kom fram einmanaleiki hjá tveimur börnum. 
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Börnin sem voru nýbyrjuð í skóla eða höfðu ekki hafið skólagöngu biðu í ofvæni eftir því að kynnst 

krökkum og leikfélögum. 

Frístundir eru vettvangur þar sem börn mynda eða viðhalda félagslegum samskiptum við 

jafningja og er leið til félagslegrar brúunar (Svenson, 2010; SCIE, 2015). Einnig getur þátttaka veitt 

börnum útrás og stuðlað að bættu heilbrigði og sálfélagslegri velferð þeirra (Kalksma-van Lith ofl., 

2007; Tonheim ofl., 2015). Í nýlegri rannsókn Tonheim og félaga (2015) er ráðlagt að að öll börn sem 

teljast umsækjendur um alþjóðlega vernd, hvort sem þau eru fylgdarlaus eða í fylgd foreldra og 

burtséð frá búsetustað, eigi að hafa jafna möguleika á þátttöku í frístundum og aðrir heimamenn og 

mælast til þess að þau njóti mánaðarlegs stuðnings til að standa undir kostnaði. Börn sem búsett eru í 

Reykjanesbæ geta valið eina tómstund til iðkunar og er mikil ánægja og þakklæti með það meðal 

þeirra sem þess njóta, en slíkt hefur ekki verið í boði í Reykjavík né Hafnarfirði. Frjálsíþróttadeild ÍR, í 

samstarfi við Reykjavíkurdeild Rauða krossins, hlaut hins vegar nýlega styrk til þess að veita börnum 

flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega vernd sem staðsett eru í Reykjavík aðgengi m.a. að frjálsum 

íþróttum með jafningjum sínum og er mjög þarft og gott framtak. Börn staðsett í Hafnarfirði hafa hins 

vegar að engu slíku að hverfa.  

Tilfinningin um að tilheyra og hafa færi á þátttöku skiptir börn með flóttabakrunn alla jafna 

miklu máli og getur haft mikil áhrif á sálfélagslega velferð þeirra (Fazel, 2015; Kia-keating og Ellis, 

2007). Nokkrir foreldrar og börn nefndu að íslensk börn vinni á sumrin eða með skóla og finnst sumum 

mikilvægt að börnin geti tekið þátt í slíku starfi til þess að viðhalda tengslum við félaga sína, hafa 

eitthvað fyrir stafni og vinna sér inn einhverjar krónur, þó peningurinn sé ekki aðalatriðið. Að hafa ekki 

kennitölu aftrar hins vegar börnum að taka fullan þátt í tómstundum og vinnu en það kom fram meðal 

nokkurra barna og foreldra hversu áhrifaríkt það getur verið að hafa ekki kennitöluna. Hafði það meiri 

áhrif á eldri börnin en þau yngri. Kennitalan skildi svolítið á milli þess að tilheyra samfélaginu eða ekki. 

Slíkt hið sama kemur t.d. fram í rannsókn  McCarthy og Marks (2010).  

Foreldrar sem leita alþjóðlegrar verndar eru úsettari fyrir félagslegri einangrun og 

einmanaleika en börn sín af margvíslegum ástæðum s.s. takmörkuðum tækifærum til þátttöku í 

samfélaginu og tungumálaörðugleikum (Estmond, 2010; Ager og Strang, 2008; Spicer, 2008). 

Foreldrarnir upplifðu sig nær allir einmana og töldu flestir félagsleg tengsl sín (e. social bonds)  (m.t.t. 

Ager og Strang, 2004, 2008) bágborin fyrir utan fjölskyldu sína. Einnig var auðheyrt að félagsleg brúun 

er mjög takmörkuð hjá foreldrunum en atvinnuþátttaka var talin líklegasta leiðin til þess og fáir höfðu 

tengslanet að leita í ef þau vantaði aðstoð. Sumir foreldranna brugðu á það ráð að taka þátt í 

margvíslegum sjálfboðastörfum, til þess að veita hversdagslífinu tilgang, kynnast fólki og læra 

tungumálið. Félagsleg tenging (e. linking) veitti fjölskyldunum ákveðinn félagslegan stuðning, s.s. 

tenging við félagsþjónustu, Rauða krossinn og skóla en flestar fjölskyldurnar skorti tengingu yfir í aðrar 

stofnanir samfélagsins eins og t.d. fjölmiðla eða pólitík. Með því minnka möguleikarnir til þess að hafa 

áhrif og koma hagsmunum sínum á framfæri. Einstaka mál umsækjenda um alþjóðlega vernd ná 

eyrum almennings, en oftast eru það einmitt þeir sem hafa einhver tengsl eða brúun yfir í samfélagið 

eins og greina má í fréttaumfjöllun síðustu vikna og mánaða. 

Samkvæmt Bourdieu (1986) verða einstaklingar á virkan hátt að álíta tengslanet sitt sem 

úrræði sem þeir geta leitað í til þess að það geti talist félagsauður. Það má því telja félagsauð 
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foreldranna, og nokkurra barna, af skornum skammti, ef litið er út fyrir fjölskylduna. Í rannsókn 

Björnberg (2013) kemur fram að umsækjendur um alþjóðlega vernd eru oftar en ekki í þeirri stöðu að 

vera háðir öðrum og eru valdlausir en vantraust af hálfu annarra og skortur á félagslegri viðurkenningu 

hefur áhrif á sjálfstraust þeirra. Hins vegar geta stofnanir, eins og skólar, kirkjur, frjáls félagasamtök og 

aðilar innan heilbrigðiskerfisins haft mikil áhrif á að aðstoða foreldra og börn við að öðlast félagslega 

viðurkenningu og traust. Þessir aðilar geta stuðlað að þrautseigju hjá foreldrum og börnum og 

starfsmenn verið sá félagsauður sem fjölskyldan getur leitað til, og má þar til að mynda nefna kennara.  

Flestar fjölskyldur reyna að halda tengslum við ættingja sem enn eru búsettir í heimalandi eða 

annars staða í heiminum, stundum oft á dag, t.d. í gegnum skype, viber, tölvupóst eða farsíma. 

Auðheyrt var hvernig hinar andstæðu birtingarmyndir hnattvæðingarinnar komu fram í lífi 

fjölskyldnanna. Takmörkun á hreyfanleika og flæði mátti m.a. heyra í frásögnum fjölskyldna frá 

flóttanum og stöðu þeirra sem umsækjendur um alþjóðlega vernd (t.d. Turner, 2010; Harvey, 2010; 

Apadurai, 1996) á meðan bætt samskiptatækni, líkt og fjölskyldurnar nota, færir félagsleg tengsl þeirra 

út fyrir hið staðbundna rými, þvert á mörk og landamæri, þ.e. tengir saman fjarlæga staði með 

hraðvirkum hnattrænum samskiptum (Giddens, 1990). 

7.7 Húsnæði 

Í rannsókn Tonheim og félaga (2015) kemur fram að mikilvægi þess að húsnæði sé í almennum 

íbúðarhverfum og veiti möguleika á einkalífi til þess að vernda börn frá því að heyra alvarlegar 

samræður sem geta haft áhrif á þau.  Bent á að börn verði að hafa aðgang að rými svo þau geti sinnt 

heimalærdómi í næði og því eru  íbúðir með einu herbergi  ekki hentugur staður fyrir börn í þessari 

stöðu og tíðir flutningar geta haft mikil áhrif á velferð þeirra. Í rannsókninni kom fram að húsnæði sem 

fjölskyldurnar fá við komuna til landsins og staðsetning eru misjöfn, allt frá því að vera mjög barnvænt 

þar sem börn eiga kost á því að leika sér ýmist innan eða utandyra yfir í að leikaðstaða, dót og friður til 

heimalærdóms er af skornum skammti. Rými til leiks og lærdóms og auðvelt aðgengi að útileikskvæði 

er mikilvægt fyrir börn (MacMillan, o.fl., 2015), en það var talið einna mikilvægast þegar börnin voru 

ekki byrjuð í skóla og höfðu þar af leiðandi lítið fyrir stafni. Það var þó einmitt á þeim tíma sem sum 

börnin bjuggu við ákveðinn skort á fyrrnefndum þáttum. Ef móttökumiðstöð fyrir umsækjendur um 

alþjóðlega vernd verður að veruleika eins stefnt er að (Ríkisendurskoðun, 2015) þá er mikilvægt að 

hugað verði að bestu hagsmunum barna m.t.t. búsetuskilyrða og aðstöðu til leiks. Einnig þarf að hafa í 

huga að þrátt fyrir að gæslu (e. detention) einstaklinga og fjölskyldna sé ekki beitt á Íslandi, getur verið 

að börn og foreldar hafi verið beitt slíku úrræði á leið sinni til Íslands og þarf þekking á þeim 

sálfélagslegu áhrifum sem slík gæsla kann að hafa í för með sér að vera til staðar. 
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8 Lokaorð 

Börn sem leita alþjóðlegrar verndar með foreldrum sínum hafa þar til á allra síðustu árum verið fremur 

ósýnilegur hópur í rannsóknum um málefni flóttamanna. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa 

ljósi á reynslu og upplifun barna og foreldra á móttöku við komu til Íslands, reynslu af íslensku 

samfélagi og greina áhrifaþætti á sálfélagslega líðan í umsóknarferlinu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til að það séu margir þættir sem hafi áhrif á sálfélagslega líðan barna sem sækja um alþjóðlega 

vernd hér á landi. Þar má til nefna biðtíma eftir svari á umsókn, aðgengi að og upplifun á 

skólagöngunni, félagsleg tengsl og mikilvægi þess að tileinka sér íslensku, stuðningur og líðan 

fjölskyldunnar og möguleikar til að lifa sem eðlilegustu lífi meðan á umsóknarferlinu stendur. 

Áhrifaþættir á sálfélagslega líðan foreldranna eru meðal annars velferð og öryggi barnanna, biðtíminn 

og aðgerðarleysið sem því fylgir, fyrri reynsla og yfirvofandi ógn um að fjölskyldunni verði vísað úr 

landi og upplifað stjórnleysi á högum fjölskyldunnar. Auk þessa upplifir fjölskyldan í heild ólíkan 

veruhátt og missi menningar- og félagsauðs. 

 Miklir umbrotatímar eru nú í heiminum í málefnum flóttafólks og umsækjenda um alþjóðlega 

vernd og hafa málefni þessara einstaklinga verið í brennidepli hérlendis síðustu mánuði. Á þeim sjö 

mánuðum sem rannsóknin var unnin fór umfjöllun um málefni barna og fjölskyldna í þessari stöðu frá 

því að vera mjög takmörkuð yfir í það er vera aðalfréttir dagsins, dag eftir dag. Viðtöl við fjölskyldur 

sem komið hafa til Íslands í leit að vernd hafa reglulega birst í dagblöðum og fréttamiðlum og ýmis 

konar hindranir komið fram í tengslum við þjónustu barna og fjölskyldna þar sem kerfið hefur ekki áður 

annað slíkum fjölda. Fordæmalaus mál hafa komið vegna nokkurra fjölskyldna sem hafa kallað fram 

sterk viðbrögð í samfélaginu og ákall um endurskoðun á lagaumhverfi og stjórnsýslu í málefnum þeirra 

sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi, meðal annars þingsályktunartillaga um að koma á fót embætti 

umboðsmanns flóttamanna (Þingskjal 667 — 449. mál ). Þær breytingar og sú orðræða sem átt hafa 

sér stað á síðustu vikum á mánuðum, hérlendis sem og á erlendri grundu, er efni í aðra rannsókn, svo 

umfangsmiklar eru breytingarnar. 

 Ljóst er af viðtölum við börn og foreldra að margt er vel unnið í þágu fjölskyldna sem leita 

alþjóðlegrar verndar á Íslandi af hálfu stjórnvalda, sveitarfélaga og frjálsra félagasamtaka. Þakklæti 

fjölskyldanna fyrir veitta aðstoð er auðheyrð og er mikill vilji til þess að endurgjalda aðstoðina með 

einhverjum hætti. Engu að síður komu einnig fram atriði sem börnum og foreldrum þótti ábótavant, svo 

sem mikilvægi þess að stytta biðtímann eftir svari, barnvænni aðstaða meðal þjónustuaðila í 

umsóknarferlinu, betri stuðningur við fjölskyldur sem hafa fengið dvalarleyfi á Íslandi, vöntun á 

kennitölu barna svo þau geti lifað sem eðlilegustu lífi í samræmi við jafningja sína og betri almennur 

stuðningur við foreldra í umsóknarferlinu. Í rannsókninni kemur greinilega fram að börn sem leita 

alþjóðlegrar verndar með foreldrum sínum eru nær ósýnileg í umsóknarferlinu, þau fá lítið að tjá sig 

um eigin líðan og aðstæður og ekki er gert ráð fyrir börnum hjá öllum aðilum er koma að mótttöku og 

þjónustu við fjölskyldurnar. Þetta eru þættir sem brýnast er að verði teknir til endurskoðunar. Einnig 

þarf að byggja upp félagslega brú á milli íslensks samfélags og foreldra er sækja alþjóðlegrar verndar 
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og auka þannig möguleika þeirra á að mynda félagsleg tengsl í sínu nánasta umhverfi. Skima þarf 

markvisst fyrir andlegri líðan barna og forelda sem og sálfélagslegri velferð, og kanna hvaða aðferðir 

þau sjálf telji að geti bætt líðan og aukið þrautseigju og bjargráð þeirra. Foreldrum er efst í huga 

velferð barna sinna og vilji til að skapa þeim örugga og betri framtíð án þess þó að vera baggi á 

íslensku samfélagi og upp á það komin. Mikilvægt er að fagaðilar sem sinna börnum í þessari stöðu 

fái viðeigandi fræðslu og stuðning í starfi, þá sérstaklega kennarar en þeir eru sú stétt fagmanna sem 

er í mestum samskiptum við börnin. 

Mikilvægt er að taka vel á móti fjölskyldum sem koma hingað í leit að vernd, veita foreldrum 

stuðning og nauðsynleg úrræði til þess að geta sinnt foreldrahlutverki sínu á sem árangursríkastan 

hátt og börnum úrræði sem gerir þeim kleift að vera börn umfram allt og þroskast á eðlilegan hátt. 

Þrátt fyrir að umsóknarferlið um alþjóðlega vernd geti tekið langan tíma þá stöðvast ekki þroski barna í 

samræmi við þá bið. Mikilvægi þess að taka vel á móti fjölskyldum sem leita alþjóðlegrar verndar hér á 

landi er allra hagur. Ef það er ekki fullnægjandi að líta til mikilvægis þess að taka vel á móti fjölskyldum 

sem sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi út frá mannúð og virðingu við einstaklingana sjálfa þá má 

einnig horfa á mikilvægi þess út frá öðru sjónarhorni. Fjölskyldurnar eru, og verða mannauður Íslands 

fái þær dvalarleyfi. Grunnurinn að heilbrigði og velferð er lagður í æsku og því er mikilvægt að búa 

börnunum sjálfum góðar aðstæður og styðja við foreldrana í því að veita þeim öruggt og 

umhyggjusamt uppeldi. 

Vettvangur rannsókna með börnum og foreldrum sem leita alþjóðlegrar verndar á Íslandi er 

nær órannsakaður og af mörgu er að taka. Mikilvægi þess að rannsaka aðstæður þeirra, reynslu og 

upplifun er meira en nokkru sinni fyrr þar sem fjöldi flóttafólks og einstaklinga sem leita alþjóðlegrar 

verndar hefur aldrei verið meiri og sér ekki fyrir endann á því. Fjölskyldurnar eru bestu 

upplýsingargjafarnir um eigið líf, hvað vel hefur tekist til á Íslandi og hvað betur megi fari. Einnig er 

mikilvægt að rannsaka upplifun og reynslu þess fjölbreytta hóps fagfólks sem sinnir börnum og 

foreldrum sem hingað koma. Með því að fá fram upplifun og reynslu frá báðum hliðum er líklegra að 

samskipti og aðlögun fjölskyldnanna verði markvissari, öllum til hagsbóta, bæði þeirra sem leita sér 

alþjóðlegrar verndar og Íslendinga sem þjóðar í hnattvæddum heimi. 
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